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Część 1:  
Powołanie i misja rodziny w Kościele 
i w świecie współczesnym

Wprowadzenie
Tekst Relatio synodi III Nadzwyczajnego Zebrania Generalnego 
Synodu Biskupów pod tytułem Wyzwania duszpasterskie związa-
ne z rodziną w kontekście nowej ewangelizacji z 2014 roku określał 
i wyznaczał, z woli papieża Franciszka, główne tematy i zagadnie-
nia, kierunki analiz i refleksji w istotnych sprawach dotyczących 
życia rodzinnego wiernych Kościoła w świecie współczesnym.

Jako że problematyka synodu dotyczyła rodziny i ściśle związa-
nej z nią instytucji małżeństwa, ojciec święty Franciszek polecił 
przesłać do Kościołów partykularnych teksty robocze związane 
z tym tematem 1, aby (zwłaszcza) rodziny i osoby przygotowujące 
się do zawarcia małżeństwa mogły się z nimi zapoznać oraz prze-
słać pod obrady synodu, za pośrednictwem konferencji biskupich, 
swoje uwagi i obserwacje.

Warto zauważyć, że zaproszenie wiernych do wzięcia udzia-
łu w przygotowawczej fazie prac synodu było wyrazem uznania 
i docenienia przez Urząd Nauczycielski Kościoła doświadczeń 

1 Zob. Stanowisko Biskupów Polskich przed XIV Zwyczajnym Zgromadzeniem 
Ogólnym Synodu Biskupów (4–25 października 2015), w: XIV Zgromadzenie Zwy-
czajne Biskupów, Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Do-
kumenty i komentarz, Kraków 2016, nr 3.



instytucji oraz osób szczególnie zainteresowanych małżeństwem 
i rodziną, czemu sam papież Franciszek dał wyraz w swoim prze-
mówieniu z okazji 50. rocznicy ustanowienia instytucji Synodu 
Biskupów2. Treść przesłanych do rozważenia kwestii wskazywała 
jednak tym razem na to, że chodziło nie tyle o studium i analizę sa-
mej doktryny małżeństwa i rodziny, ile raczej o ukazanie konkret-
nych życiowych sytuacji, zwłaszcza sytuacji trudnych czy wręcz 
kryzysowych, w celu postawienia właściwych diagnoz i zapropo-
nowania rozwiązań w obliczu wyzwań i zmian, z jakimi przyszło 
się zmierzyć ludziom naszych czasów. Ponadto śledząc wypowie-
dzi papieża, można w tej decyzji odczytać jego gorące pragnienie 
uwrażliwienia świeckich wiernych na potrzebę włączenia się przez 
nich w nową ewangelizację, tak aby „Rodzina […] uświadamia-
ła sobie, ciągle na nowo, swoją tożsamość misyjną”3. To właśnie 
małżonkom i rodzicom należało udzielić głosu, jako tym, którzy 
są pierwszymi – rzec można – ekspertami w rzeczonej materii 
oraz stanowią zasadniczą tkankę Kościoła. Tak oto miał po raz 
kolejny wybrzmieć profetyczny głos Kościoła, wyrażony na Sobo-
rze Watykańskim II, który dał rodzinie to piękne i zobowiązujące 
teologicznie miano – „Kościół domowy” (Ecclesia domestica)4, na-
zywając ją także „domowym sanktuarium Kościoła” (domesticum 
sanctuarium Ecclesiae)5. To nowe, doniosłe w swej treści miano 
rodziny, będące szczególnym znakiem czasu, zobowiązuje ją do 
stawienia czoła rozmaitym społecznym zmianom, których nie-
jednokrotnie stawała i staje się ofiarą. A to oznacza, że czas ten 

2 Uwagi i wyjaśnienia na temat „synodalności” znajdują się w przemówieniu 
papieża Franciszka wygłoszonym podczas uroczystości upamiętniającej 50. roczni-
cę ustanowienia Synodu Biskupów, zatytułowanym „Synodalność” konstytutywnym 
wymiarem Kościoła, „L’Osservatore Romano” 2015 nr 11 (377), s. 4–8.

3 Franciszek, „Synodalność” konstytutywnym wymiarem Kościoła, dz. cyt., s. 4–8.
4 LG nr 11.
5 AA nr 11.

26 ks. Józef Krzywda



wzywa rodziny do gruntownej i rzetelnej rewizji ich powołania 
i misji, ze względu na nią samą i ze względu na przyszłość świata6.

Jeśli idzie o metodę prac, synod poświęcony rodzinie korzystał 
z doświadczenia Soboru Watykańskiego II, który po raz pierwszy 
w dziejach Kościoła, zanim podjął prace w komisjach soborowych 
i na sesjach plenarnych, zasięgał uprzednio zdania i opinii róż-
nych środowisk, głównie kompetentnych gremiów i ośrodków 
naukowych. Dzięki temu sobór nie tylko opierał się na ich wie-
dzy i doświadczeniach, lecz budził ponadto poczucie odpowie-
dzialności wiernych za życie Kościoła, włączając ich od samego 
początku w nurt zaplanowanych i projektowanych prac. Ten 
pozornie prosty zabieg – jak miał pokazać czas – stał się im-
pulsem aktywnej współodpowiedzialności wszystkich wiernych 
za Kościół, przyczyniając się do powstawania różnego rodzaju 
wspólnot kościelnych, co określono trafnym i słusznym mianem 
communio Ecclesiarum7, co też w rezultacie stało się szczególnym 
spoiwem całej eklezjologii soboru (LG nr 23)8. Tak więc można 
dzisiaj, po doświadczeniach Soboru Watykańskiego II, powie-
dzieć, iż włączenie Kościołów partykularnych w działalność Syno-
du Biskupów nie jest czymś nadzwyczajnym i radykalnie nowym9, 
lecz stało się od tamtego czasu swego rodzaju normą, która wy-
znacza należyte i właściwe współdziałanie hierarchii z wiernymi 
świeckimi w Kościele.

 Obrady XIV Zwyczajnego Zebrania Generalnego Synodu Bi-
skupów na temat Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świe-
cie współczesnym rozpoczęły się 18 października 2015 roku. Jak 

6 Zob. FC nr 42, 47, 48.
7 Por. L. Gerosa, Interpretacja prawa w Kościele: zasady, wzorce, perspektywy, 

przeł. K. Kubis, A. Porębski, Kraków 2003, s. 220–227.
8 Zob. kan. 368.
9 Zob. Franciszek, „Synodalność” konstytutywnym wymiarem Kościoła, dz. cyt., 

s. 6–7.
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podawały różne środki społecznego przekazu, obradom tym 
towarzyszyła aktywna współpraca całego Kościoła oraz moralne 
i modlitewne wsparcie wszystkich wiernych. W toku debat nad 
tekstem Relatio synodi wysuwane sugestie i rozwiązania spotyka-
ły się na ogół z uznaniem i aprobatą uczestników. Te jednak, które 
odbiegały od dyscypliny, a niekiedy od doktryny Kościoła, budziły 
uzasadniony sprzeciw i zaniepokojenie, o czym informowały od-
powiedzialne za przekaz przebiegu synodu biuletyny. Do oglądu 
całokształtu tematów i problematyki synodu niech posłuży ze-
staw zagadnień, które były przedmiotem debat i relacji dających 
podstawę do zredagowania Relacji końcowej, stanowiącej z kolei 
pomoc dla papieża w opracowaniu przez niego dokumentu, który 
zwykle przyjmował formę adhortacji apostolskiej. Kwestie i za-
gadnienia Relatio synodi (stanowiącego potem część składową 
Lineamenta) poddane pod debatę synodu zostały ujęte w ramy 
trzech części, z poprzedzającym je wstępem i zakończeniem. Ich 
wykaz został opublikowany i udostępniony zainteresowanym 
osobom i instytucjom w następującym ujęciu i brzmieniu:

Wprowadzenie
Część I Słuchanie: kontekst i wyzwania dotyczące rodziny
Kontekst społeczno-kulturowy
Znaczenie życia emocjonalnego
Wyzwania dla duszpasterstwa
Część II Spojrzenie na Chrystusa: Ewangelia rodziny
Spojrzenie na Jezusa i Boża pedagogika w historii zbawienia
Rodzina w Bożym planie zbawienia
Rodzina w dokumentach Kościoła
Nierozerwalność małżeństwa i radość życia razem
Prawda i piękno rodziny oraz współczucie wobec rodzin zra-

nionych i kruchych
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Część III Konfrontacja: perspektywy duszpasterskie
Głosić Ewangelię rodziny dzisiaj, w różnych kontekstach
Prowadzenie narzeczonych w procesie przygotowania do mał-

żeństwa
Towarzyszenie w pierwszych latach życia małżeńskiego
Duszpasterstwo osób żyjących w małżeństwie cywilnym lub 

konkubinacie
Troska o rodziny zranione (osoby żyjące w separacji, rozwie-

dzeni, którzy nie zawarli nowego związku, rozwiedzeni, którzy 
zawarli nowy związek, osoby samotnie wychowujące dzieci)

Troska duszpasterska o ludzi o orientacji homoseksualnej
Przekazywanie życia i wyzwanie spadku urodzin
Wyzwanie, jakim jest wychowanie, i rola rodziny w ewangelizacji
Zakończenie10.
Nawet pobieżny rzut oka na powyższy zestaw zagadnień po-

zwala zauważyć, jak liczne i złożone były problemy, które stały 
się przedmiotem obrad synodu. Wypada przypomnieć, że Synod 
Biskupów, mimo iż wśród innych instytucji Kościoła ma wysoką 
decyzyjną rangę, to z punktu widzenia zadań i celów, dla których 
został ustanowiony, zasadniczo pełni rolę organizmu konsulta-
cyjnego (doradczego) dla papieża, w jego posłudze najwyższego 
pasterza Kościoła (zob. kan. 343)11.

10 Por. Lineamenta 2014 nr 1–61.
11 Kan. 343: „Zadaniem Synodu Biskupów jest rozpatrywanie przedstawionych 

mu spraw i wysuwanie wniosków, nie zaś ich rozstrzyganie i wydawanie dekretów, 
chyba że w pewnych wypadkach zostanie on wyposażony przez Biskupa Rzymskie-
go w głos decydujący, wówczas Biskup Rzymski ma prawo zatwierdzić decyzje Syno-
du”. Zob. także kan. 342.
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1. Głosić Ewangelię rodziny dzisiaj,  
w różnych kontekstach12

Tak sformułowany tytuł zbioru zagadnień III części dokumentu 
Lineamenta z 2014 roku, poprzedzony został bardziej ogólnym ty-
tułem, w brzmieniu: Konfrontacja: perspektywy duszpasterskie13. 
Użyte w podtytule słowo „konfrontacja” – mocne w swej wymo-
wie – nabiera właściwego znaczenia dopiero w świetle wymogu 

„nowej ewangelizacji”, czyli – jak sugeruje sama jej nazwa – wy-
maga swoistego radykalizmu. To jednak nie może być rozumiane 
w sensie konfrontacji, a raczej, jak to zalecał Jan Paweł II w swoim 
słynnym apelu skierowanym do Kościoła, w znaczeniu „pójścia 
w głąb” (duc in altum)14. Należy zatem wnosić, że autorom tek-
stu Lineamenta z 2014 roku chodziło raczej o poszukiwanie ta-
kich nowych rozwiązań dla małżeństwa i rodziny, które by przy 
zachowaniu zasad pierwotnej struktury obu instytucji, opartych 
na Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła, potwierdzały ją i wzmoc-
niły, a następnie, co było istotnym zamierzeniem synodu: aby 
dostarczyły nowych impulsów i środków do realizacji ich celów 
dla ich własnego dobra oraz dobra całej ludzkiej rodziny. Sy-
nod bowiem, podejmując badanie i refleksję nad głoszeniem 
Ewangelii dzisiaj w odniesieniu do małżeństwa i rodziny, w róż-
norodnych kontekstach życia społecznego, wychodził przede 
wszystkim z zasady niezmienności ich konstytutywnych norm, 

12  Tak zatytułowano zagadnienia zebrane w punktach 29–38 części III Line-
amenta z 2014 roku.

13 W celu dogodnego prześledzenia wprowadzanych w wyniku kolejnych redak-
cji tekstów dokumentów, w odniesieniu do pierwotnego tekstu Lineamenta z 2014 
roku zostaną szczególnie uwydatnione pewne kwestie w perspektywie finalnych 
rozstrzygnięć synodu; zwłaszcza w tekście Instrumentum laboris XIV Zwyczajnego 
Zebrania Generalnego Synodu Biskupów, a następnie w tekście Relacji końcowej.

14 List apostolski Novo millennio ineunte Ojca Świętego Jana Pawła II do bisku-
pów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, 
Kraków 2001, nr 58–59.
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które gwarantowały świętość oraz niewzruszalną stabilność tych 
instytucji. Stojąc na stanowisku zasadniczej niezmienności obu in-
stytucji, Kościół zawsze wyrażał wdzięczność Stwórcy wszechrzeczy 
za niezrównaną wartość i piękno obu najcenniejszych Jego darów.

Na fakt ten wskazują liczne wypowiedzi i dokumenty Kościoła, 
które znalazły uroczyste potwierdzenie w nauce Soboru Waty-
kańskiego II, zwłaszcza w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele 
w świecie współczesnym Gaudium et spes15, w nauczaniu, zwłasz-
cza ostatnich papieży16, oraz w Katechizmie Kościoła Katolickie-
go17. Jedną z pierwszych spraw, która figurowała w Relatio synodi, 
uważaną za istotną w ewangelicznym przepowiadaniu, była spra-
wa języka. Język – jak uzasadniano – winien być komunikatywny 
i adekwatny w odniesieniu do tak ważnych i złożonych spraw, ja-
kimi są sprawy małżeństwa i rodziny. Przepowiadaniu Ewangelii 
powinno towarzyszyć doświadczenie, ponieważ Ewangelia rodzi-
ny ma być odpowiedzią na najgłębsze pragnienia człowieka. Idzie 
bowiem nie tylko – jak uważano – o sformułowanie jurydycznych 
zasad, lecz o ukazanie i uwydatnienie wartości, których zapotrze-
bowanie istnieje przecież także w krajach najbardziej zlaicyzo-
wanych18. W związku z tym postulat ten wybrzmiał następująco: 

15 Sacrosanctum Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio pasto-
ralis Gaudium et spes de Ecclesia in mundo huius temporis, 7 grudnia 1965, AAS 
58 (1966), s. 1025–1115; tekst łacińsko-polski: Sobór Watykański II, Konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Waty-
kański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1986, s. 830–987.

16 Zob. Joannes Paulus PP. II, Adhortatio apostolica Familiaris consortio de fa-
miliae christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 listopada 1981, AAS 
74 (1982), s. 81–191; tekst polski: Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris 
consortio, Wrocław 1994; zob. także: Enchiridion della famiglia. Documenti magi-
strali e pastorali su famiglia e vita 1965–2004, Bologna 2004.

17 KKK nr 1601nn. 
18 Porównaj Relatio synodi w tłum. Katolickiej Agencji Informacyjnej, cz. III, 

nr 33 z oficjalną wersją Lineamenta, Città del Vaticano 2014, III Parte, nr 33.
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Głoszenie Ewangelii w świecie znaczonym intensywnymi prze-
mianami kulturowymi wymaga przede wszystkim stosowania 
takiego języka i sposobu komunikacji w przedstawianiu odwiecz-
nych Boskich prawd, by jawiły się one współczesnym, jako żywe 
słowo, także przy użyciu środków społecznego przekazu. „Słowo 
Boże jest wszakże dla rodziny – podkreślono – źródłem życia 
i duchowości”19. „Całe duszpasterstwo rodzinne – akcentowano 
dalej – musi być kształtowane wewnętrznie i formować człon-
ków Kościoła domowego przez modlitewną i kościelną lekturę 
Pisma Świętego”20. Tak wyrażony postulat zamykało następujące 
stwierdzenie – wniosek: „Słowo Boże jest nie tylko dobrą nowiną 
dla życia prywatnego osób, ale również kryterium oceny i świa-
tłem, aby rozeznać różne wyzwania, przed którymi stają mał-
żonkowie i rodziny”21. W związku z tym, dopisano, iż: […] „wielu 
ojców synodalnych nalegało na bardziej pozytywne podejście 
do bogactwa różnych doświadczeń religijnych; nie ukrywając 
bynajmniej trudności”22. Aby oddać ton i atmosferę toczących 
się debat, wynikających z różnorodności opinii i postulatów 
uczestników synodu, warto przywołać także te z nich, które 
napłynęły w nieco późniejszym terminie, jako owoc dyskusji 
i wypowiedzi w zespołach (łac. circuli minores). Zostały one zre-
dagowane w swego rodzaju blokach zagadnień, w następującym  
brzmieniu23:

– „Wspólnota chrześcijańska powinna być «rodziną rodzin» 
i kształtować swoje duszpasterstwo w stylu rodzinnym”. To bardzo 
ważny i uniwersalny postulat.

19 RS nr 34.
20 RS nr 34.
21 RS nr 34.
22 RS nr 35.
23 Kwestie i postulaty kończą – zapisane tłustym drukiem – spostrzeżenia 

i uwagi samego autora [uwaga J. K.].
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– „Trzeba zharmonizować uwagi o sakramentalnym charakterze 
małżeństwa i skierować orędzie ewangeliczne do wszystkich, nawet 
do niewierzących: Pan złożył w sercu każdego człowieka pragnie-
nie rodziny”. Jest to głos o kapitalnym znaczeniu, który winien to-
warzyszyć każdej innej refleksji w kwestiach małżeństwa i rodziny.

– „Należy przypominać o bezpośrednim i istotnym powiązaniu 
synodu o rodzinie z Jubileuszem Miłosierdzia”. Można domniemy-
wać, iż taki cel przyświecał papieżowi Franciszkowi, który połą-
czył obie inicjatywy niemal w tym samym czasie.

– „Niektórym trochę niejasne wydaje się wyrażenie «Ewangelia 
rodziny». Należy wyjaśnić, co ono znaczy”. Istotnie: jeśli pojawiła 
się tego rodzaju obserwacja, oznacza to, że samej ewangelizacji 
potrzebowali także niektórzy uczestnicy synodu.

– „Wierność i nierozerwalność są tajemnicą, która obejmuje 
także ludzką kruchość”. To prawda. Niemniej, jeśli stanowią one 
elementy konstytutywne małżeństwa, nie wolno zapominać, 
że decydują one o sensie i godności małżeństwa; przy czym nie 
wolno zapominać, że Ten, który ostatecznie jest źródłem tego ro-
dzaju związku, wspiera go i uświęca.

– „Zamknęliśmy małżeństwo w zbyt wielu formalnościach, 
które młodzi ludzie odrzucają, utożsamiając je z obłudą”. To zbyt 
uproszczona i tylko częściowo słuszna teza. Jeśli istnieją tacy, to są 
to ci, którzy nie biorą poważnie wartości, godności i doniosłości 
powołania do małżeństwa.

– „Jezus większość swego życia spędził w normalnym życiu ro-
dzinnym”. Rodzi się pytanie: Czy tego rodzaju stwierdzenie nie 
powinno być punktem wyjścia i odniesienia, a zarazem punktem 
docelowym dla każdej refleksji na temat życia rodzinnego?

– „Nauka Kościoła jest znana, ale trzeba także uwzględnić 
wymagania rzeczywistości i nowe akcenty refleksji teologicznej, 
aby synod dał naprawdę znaczący wkład”. Czy rzeczywiście jest 
powszechnie znana, nawet wśród chrześcijan i katolików, skoro 
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występuje tak wiele rozwodów? To prawda, że należy mieć na uwa-
dze współczesne realia, ale czy nie należy nade wszystko stawiać 
pytania o stan wiary wiernych?

– „Zachęcanie małżeństw, aby żyły małżeństwem prawdziwie 
chrześcijańskim”. Wypada zauważyć, że postulat ten ma ścisły 
związek z poprzednim.

– „Potrzebny jest język bardziej symboliczny, empiryczny, 
zrozumiały, jasny, zapraszający, otwarty, pełny radości i nadziei, 
optymistyczny”. Są to niewątpliwie ważne elementy komunikacji; 
niemniej muszą one wyrażać pełną prawdę o małżeństwie.

– „Znaczenie sumienia i odpowiedzialności. Istnieje prawo, 
które Bóg wpisuje w ludzkim sercu, gdzie człowiek może usłyszeć 
Jego głos. Trzeba ten głos respektować”. Jest to istotnie podstawo-
wa zasada, zgodnie z którą nikt nie może pomijać prawdy, iż prawo 
Boże i sumienie stanowią dwie komplementarne rzeczywistości, 
których nie można rozdzielać; dlatego winny one stanowić zawsze 
punkt wyjścia w podejmowaniu i przy ocenie ludzkich aktów, tak-
że jeśli idzie o działalność w ramach wszelkich instytucji.

– „Magisterium Kościoła winno odzwierciedlać Boską pedago-
gikę, która dzisiaj nadal trwa”. Postulat ten niewątpliwie zawie-
ra swego rodzaju nakaz, aby zasady prawa Bożego, niezależnie 
od różnorodnych mód i tendencji danego czasu, były w pełni za-
chowywane.

– „Nie pozwólmy opanować się przez fałszywe opozycje, które 
pogłębiają zamęt”. Ten głos zdrowego rozsądku powinien istotnie 
dominować i cechować wszystkich, którzy kierują się prawem Bo-
żym i prawym sumieniem.

– „Jezus nierozerwalnie zjednoczył Trójcę Świętą i rodzinę po-
przez swoje wcielenie w rodzinie z Nazaretu”. Prawda ta z pewno-
ścią leży u podstaw Boskiej ekonomii zbawienia, która winna być 
obecna w świadomości Kościoła, w szczególności Kościoła domo-
wego, czyli w każdej chrześcijańskiej rodzinie.
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– „Niech synod zainauguruje czas żmudnych poszukiwań po-
dejmowanych przez teologów i duszpasterzy, których rezultaty 
wytyczą wskazania dla duszpasterstwa rodzin w horyzoncie ko-
munii. Nie jest konieczne uniwersalne uporządkowanie dyscy-
plinarne”. W głosie tym, wyrażającym apel o ustawiczną troskę 
o pogłębianie wiedzy na temat duszpasterstwa rodzin, powtarza 
się aktualna w tym względzie troska Kościoła. Nie można się jed-
nak zgodzić z propozycją rezygnacji z uniwersalnych norm dys-
cyplinarnych, które zawsze stanowiły kierownicze wytyczne dla 
całego Kościoła, jako pewna norma dla prawa partykularnego czy 
specjalnego w Kościele.

– „Jak doprowadzić ludzi, zwłaszcza młodych, do tego, by zro-
zumieli sens chrześcijańskiego małżeństwa, także dzięki temu, 
że rodzina stanie się podmiotem, a nie tylko przedmiotem dusz-
pasterstwa?” Ostatnie z pytań – jak się okazało – miało znaleźć 
szczególnie szeroki odzew w dalszych debatach, w czasie których 
wielu uczestników synodu wyraziło wolę i pragnienie głębszego 
upodmiotowienia małżeństw i rodzin, wskazując szczególnie 
na umożliwienie szerszego uczestnictwa samych rodzin w kształ-
towaniu modelu współczesnego małżeństwa i rodziny, co przecież 
w znacznej mierze regulował już kodeks Jana Pawła II24.

Podsumowując powyższe postulaty, trzeba odnotować, że poza 
poczynionymi aluzjami do aktualnych sytuacji, w jakich żyją 
współczesne małżeństwa i rodziny, propozycje w zasadzie nie 
odbiegały (wyjąwszy pewne pojedyncze sugestie) od nauki So-
boru Watykańskiego II oraz od wskazań zawartych w nauczaniu 
ostatnich papieży. Referując zebrane doświadczenia ojców syno-
du, kard. P. Erdő, odnosząc się do tekstu Instrumentum laboris 
2014 oraz powołując się na słowa papieża Franciszka, przypomniał 
w Relatio ante disceptationem, że Kościół jest przede wszystkim 

24 Por. kan. 1063.

Część 1: Powołanie i misja rodziny… 35



powołany i wezwany, aby być zawsze „otwartym domem Ojca”25, 
a prawdziwe duszpasterstwo winno zmierzać do tego, by dać oso-
bom zranionym możliwość podźwignięcia się, tak by mogły kro-
czyć razem z innymi we wspólnocie Kościoła26.

Chcąc jednak doprowadzić do właściwego rozeznania sytuacji 
i sprostać wielorakim trudnościom – kontynuował relator – Ko-
ściół przede wszystkim przypomina i potwierdza niezmienną 
prawdę o nierozerwalności małżeństwa, które ma swoje źródło 
w woli Stwórcy (Rdz 1, 27; 2, 24; por. Mt 19, 4–9). Mając zatem 
na względzie godność sakramentalną ochrzczonych małżonków, 
stwierdza się, że węzeł małżeński oparty jest na więzi Chrystusa 
z Kościołem (Ef 5, 22–33). Aby zatem skutecznie zaradzać trud-
nym i złożonym sytuacjom – podkreślił relator – konieczne staje 
się odpowiednie odnowienie form pasterskiej działalności w od-
niesieniu do małżeństwa i rodziny27. Duszpasterze winni, wspie-
rając małżonków w ich trudnościach, towarzyszyć im i zapewniać, 
że w żadnym przypadku nie są wykluczeni z Kościoła i zawsze cie-
szą się miłością Chrystusa i Kościoła28. Po tej ostatniej wypowiedzi 
znajdujemy w Relacji obszerniejszy passus wyjaśniający prawdę 
na temat miłosierdzia Bożego. Należy je – zdaniem relatora – roz-
ważać i rozumieć w świetle prawdy, zgodnie z którą miłosierdzie 
nie jest sprzeczne ze sprawiedliwością ani jej nie eliminuje29. Jak 
wyjaśniał dalej – miłosierdzie bynajmniej nie zwalnia z obowiąz-
ków, które wynikają z zawarcia związku małżeńskiego; natomiast 
w przypadku małżeństwa sakramentalnego (dopełnionego), gdy 
pierwszy małżonek (małżonka) pozostaje przy życiu, nie można 

25 EG nr 47.
26 Zob. RAD 2014. 
27 Zob. RAD 2014 nr 3. Le situazioni pastorali difficili, a. La Chiesa come „casa 

paterna” (EG 47).
28 Zob. RAD 2014 nr 3a. La Chiesa come „casa paterna” (EG 47).
29 Zob. RAD 2014 nr 3. Le situazioni pastorali difficili, b. Verità e misericordia.
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zawierać powtórnego związku małżeńskiego ani oczekiwać uzna-
nia tego faktu ze strony Kościoła30.

Jak się okazało, problematyka głoszenia Ewangelii w różnych 
kontekstach społecznych spotkała się z żywym zainteresowaniem 
ze strony licznych ojców synodu. Reprezentowali oni różnorod-
ne środowiska kulturowe Kościołów we współczesnym świecie, 
co znalazło odzwierciedlenie w kolejnych relacjach, będących 
owocem dyskusji w zespołach (łac. circuli minores).

Pierwszy z występujących relatorów, abp U. Laurent, przedsta-
wił obserwacje bardzo wielu ojców swojego zespołu, wskazujące, 
że istnieje niemała liczba związków małżeńskich i rodzin, które 
znacznie odbiegają od wymogów, jakim winno odpowiadać życie 
chrześcijańskich rodzin. To zjawisko – jak stwierdzał – ma nie-
stety negatywny wpływ na rodziny żyjące zgodnie z zasadami 
chrześcijańskiego życia31. Jeszcze bardziej niepokojące jest – jak 
odnotował – że widać jego wzrostową tendencję32.

W związku z tym – jak postulowano – jawi się potrzeba szcze-
gólnej ochrony i wspierania rodzin, które pozostają wierne Ewan-
gelii. Z drugiej strony, nie wykluczając nikogo z powodu życia 
w związkach nieregularnych, nie można rezygnować ze stawiania 
takim osobom wymagań; należy je otoczyć tym większą paster-
ską troską33. W związku z powyższym liczni ojcowie proponowali 
na przykład zastosowanie zmodyfikowanej formy katechumena-
tu34. Inni postulowali konieczność ściślejszego powiązania dusz-
pasterstwa młodzieży z duszpasterstwem rodzinnym, zwłaszcza 
w krajach o młodszej populacji; jeszcze inni sugerowali utworzenie 

30 Zob. RAD 2014 nr 3b. Verità e misericordia.
31 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”.
32 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”.
33 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”.
34 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”.
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specjalnego duszpasterstwa dla młodych małżeństw35. Z kolei re-
lator F.-X. Dumortier w podsumowaniu głosów reprezentowanej 
grupy ojców wychodząc z fundamentalnego stwierdzenia, że ro-
dzina jest elementem konstytutywnym Kościoła, wnosił, że jest 
ona tym samym odpowiedzialna za inne rodziny. Będąc podmio-
tem w zakresie pasterskiej działalności Kościoła, ma zatem pełny 
tytuł do ewangelizowania. W konsekwencji, pełniąc swoje zadanie, 
winna się spotykać – postulował – z pełnym uznaniem i odpo-
wiednią pomocą ze strony Kościoła. Należy także – jak podkreślił – 
z uwagą prześledzić różnice kulturowe występujące w różnych 
krajach, a w związku z tym uwzględnić odmienność mentalności 
ludzi, gdyż nie pozostaje to bez wpływu na odmienne postrzega-
nie zasad chrześcijańskiego małżeństwa. Jeśli dodać do tego po-
ważny wpływ środków społecznego przekazu na życie rodzin – jak 
zauważył – to w rezultacie otrzymujemy obraz niełatwych sytuacji, 
w których musi się odnaleźć duszpasterstwo rodzin36.

Relator abp J. E. Kurtz, mówiąc o wpływach kultury na mał-
żeństwo i vice versa, w podsumowaniu opinii reprezentowanego 
zespołu ojców stwierdzał, że dostrzega się znaczący w skutkach 
proces wzajemnego oddziaływania na siebie kultury i rodzin, 
co – jak uważano – ma ważne ogólnokulturowe znaczenie. Ten 
istotny element życia społecznego domagałby się zatem – jak 
wnosił – bliższej analizy37. Z kolei relator abp M. Diarmuid, wy-
rażając opinie większości grupy ojców, stwierdzał, że rodzina, 
będąc przedmiotem ewangelizacji, w nie mniejszym stopniu 
jest powołana i predestynowana do ewangelizowania. To właśnie 
w rodzinie – jak postulowano – w najwyższym stopniu winny być 
realizowane miłość oraz dzieło edukacji inspirowanej miłością38. 

35 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „B”.
36 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „B”.
37 Zob. RDC 2015a, Circulus Anglicus „A”.
38 Zob. RDC 2015a, Circulus Anglicus „A”

38 ks. Józef Krzywda



W tej samej grupie pojawiły się także głosy domagające się rewizji 
dotychczasowej praktyki pozbawiania uczestnictwa w życiu sa-
kramentalnym rozwiedzionych, którzy weszli w nowe związki39.

Relator abp M. B. Coleridge, ukazując szereg zagadnień, które 
znalazły podobne rozwiązania do zgłaszanych przez inne zespo-
ły, za sprawę priorytetową uważał stałe towarzyszenie rodzinom 
w ich życiu, a nade wszystko mobilizację w celu niesienia pomocy 
rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych40.

W podobnym tonie wypowiadał się relator kard. M. Piacen-
za, który zwracał szczególnie uwagę na kobiety będące ofiarami 
gwałtu. Stając się matkami – jak mówił – wymagają one specjalnej 
troski i pomocy ze strony Kościoła oraz ze strony tak zwanych 

„regularnych rodzin”. Ukazywał ponadto potrzebę okazywania 
szczególnej troski także osobom żyjącym w separacji41.

Z kolei kard. P. Erdő w wersji dokumentu Relatio post discepta-
tionem, podsumowując wypowiedzi na temat Głoszenia Ewangelii 
rodziny dzisiaj, w różnych kontekstach, zaprezentował najpierw 
pozytywne świadectwa tych, którzy ukazywali piękno wielu ro-
dzin żyjących w wierności sakramentalnemu przymierzu42. Na-
stępnie wskazywał na te małżeństwa, które ze względu na ich 
odejście od zasady wierności nie mogą być – jak to określił – pozo-
stawione samym sobie43. Zgodnie z licznymi prośbami ojców po-
stulował, by zachęcać katolickie rodziny, aby wykazywały więcej 
aktywności względem rodzin, które znajdują się w trudnych sy-
tuacjach życiowych44. Idzie głównie o to, aby katolicy wychodzili 
naprzeciw tym, którzy może nieśmiało, lecz oczekują pomocy; 

39 Zob. RDC 2015a, Circulus Anglicus „A”.
40 Zob. RDC 2015a, Circulus Anglicus „C”.
41 Zob. RDC 2015a, Circulus Italicus „B”.
42 Zob. RPD 2014 nr 21.
43 Zob. RPD 2014 nr 21.
44 Zob. RPD 2014 nr 26.
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ważne jest nawiązanie z nimi kontaktu przy pomocy języka życz-
liwości i dialogu45.

W rezultacie III część dokumentu, pod ogólnym tytułem: 
Konfrontacja: perspektywy pastoralne, z podtytułem: Głoszenie 
Ewangelii rodziny dzisiaj, w rozmaitych kontekstach, ukazywała 
nowe aspekty aktualnej sytuacji rodzin, uwzględniając postulat 
nowej ewangelizacji46. „Sprawą decydującą wszakże – co szczegól-
nie podkreślał kard. P. Erdő – powinno być uwydatnienie aspektu 
prymatu łaski, jako szczególnej mocy udzielanej w przyjętym sa-
kramencie”47. Oddając główne idee i myśli zaprezentowanej w Re-
lacji końcowej, trzeba odnotować specjalny postulat, by Kościół 
ze szczególną uwagą zachęcał duchownych, zakonników i świec-
kich, aby w sposób należyty towarzyszyli tak małżonkom, jak i ro-
dzinom w ich nowym stanie życia48. Należałoby się zatem pochylić 
z większą uwagą i troską nad losem osób będących w separacji. 
Rzeczą niezwykle pilną staje się prewencyjne przeciwdziałanie 
aktom przemocy oraz świadczenie pomocy ofiarom przemocy. 
Dalej stwierdzono, że nie może być żadnej tolerancji dla prze-
mocy w zakresie życia seksualnego. Trzeba mieć na uwadze także 
tych, którzy zmuszeni są przebywać z dala od rodziny, na przykład 

45 Zob. RPD 2014 nr 29–30.
46 Zob. Lineamenta 2014 nr 69 (29): „Dyskusja synodalna skupiła się na pew-

nych najpilniejszych wymogach wobec duszpasterstwa, których konkretnym rozpa-
trzeniem należy zająć się w poszczególnych Kościołach lokalnych, w jedności cum 
Petro et sub Petro. Głoszenie Ewangelii rodziny stanowi pilne zadanie ze względu 
na nową ewangelizację. Kościół jest powołany do czynienia tego z czułością matki 
i jasnością nauczycielki (por. Ef 4, 15), w wierności miłosiernej kenozie Chrystusa. 
Prawda wciela się w słabość człowieka nie po to, żeby ją potępić, lecz żeby ją zba-
wić (por. J 3, 16–17)”; por. z tekstem włoskim: Instrumentum laboris: LIn 2014, III 
parte: La missione della famiglia oggi, capitolo I: Famiglia ed evangelizzazione. An-
nunziare il Vangelo della famiglia oggi, nei vari contesti, 69 (29): „Il dialogo sinodale 
si è soffermato su alcune istanze pastorali più urgenti…”. 

47 Lineamenta 2014 nr 69 (29).
48 Zob. RK 2015 nr 77.
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z racji odbywania służby wojskowej itp.49. Wreszcie szczególną 
troską należałoby objąć małżeństwa rozwiedzione. Narzuca się 
zatem nagląca potrzeba niesienia pomocy, poszukiwania wszel-
kich sposobów naprawy rozbitych wspólnot. W związku z tym – 
powtórzono – wspólnota, jak i pasterze Kościoła winni w duchu 
miłosierdzia traktować osoby, które znalazły się w tej, rzekomo 
bez wyjścia, sytuacji50.

Następnie stwierdzono, że osoby znajdujące się w kryzysowych 
sytuacjach, niezależnie od przyczyn, które je spowodowały, winny 
znaleźć wsparcie ze strony chrześcijańskich wspólnot51. Jak wynika 
bowiem z obserwacji, właściwe zainteresowanie i odpowiednia po-
moc ze strony Kościoła, przy szczególnej pomocy Ducha Świętego, 
sprawiają, że znaczna liczba spośród osób dotkniętych problema-
mi rzekomo nie do nieprzezwyciężenia powraca na właściwą drogę 
życia małżeńskiego i rodzinnego. Dlatego – sugerowano – należy 
przyznać szczególne znaczenie nawróceniu wewnętrznemu osób 
dotkniętych kryzysem, co dokonuje się w procesie pojednania 
z Bogiem52. Występują wszakże przypadki nieważnego zawarcia 
związku małżeńskiego. Przypomniano zatem, że istnieje określo-
na droga prawna, którą należy podjąć w celu stwierdzenia ewen-
tualnej nieważności aktu zawarcia małżeństwa. W związku z tym 
w Relacji końcowej znajduje się aluzja do motu proprio papieża 
Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus, które przewiduje dla ta-
kich spraw uproszczoną procedurę sądową. W końcowym passu-
sie Relacji odnośnie do powyższych kwestii postuluje się, aby w tej 
sprawie wydano i upowszechniono odpowiednią – jak to określo-
no – pastoralno-rodzinną informację53. W kolejnym, ostatnim już 

49 Zob. RK 2015 nr 78.
50 Zob. RK 2015 nr 79.
51 Zob. RK 2015 nr 80.
52 Zob. RK 2015 nr 81.
53 Zob. RK 2015 nr 82.
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fragmencie omawianego zbioru zagadnień zamieszczono wska-
zania dla osób znajdujących się w wyjątkowo trudnych sytuacjach 
życiowych – w separacji czy po rozwodzie – które nie wstąpiły 
w powtórny związek. Zakładając, że małżonkowie znajdujący 
się w tych nowych sytuacjach zasadniczo pozostają sobie wierni, 
winno się ich zachęcać, aby czerpali duchową siłę z Eucharystii, 
która stanowi istotne wsparcie w ich szczególnej sytuacji54.

2. Prowadzenie narzeczonych  
w procesie przygotowania do małżeństwa
Stan życia wielu małżeństw oraz rodzin, które przechodzą trudne 
momenty, zwłaszcza tak zwanych małżeństw rozbitych, żyjących 
w separacji czy rozwiedzionych, ma swoje źródło m.in. w braku 
przygotowania do małżeństwa lub w niedostatecznym do niego 
przygotowaniu. Pasterze Kościoła, ale także świeccy wierni zgod-
nie stwierdzają, że do procesu przygotowania kandydatów do mał-
żeństwa należy przywiązać wielką wagę i dołożyć poważnych 
starań w tej dziedzinie. Tej kwestii synod poświęcił wiele uwagi. 
Pierwszym z postulatów, który w zasadzie nie jest czymś nowym, 
lecz jedynie warunkiem reformy i odnowy życia rodzinnego, był 
bardziej zdecydowany powrót do Ewangelii, co wyrażono w zda-
niu: „Słowo Boże jest dla rodziny źródłem życia i duchowości”55.

Po tym fundamentalnym stwierdzeniu następują konkretne 
wskazania, wedle których, jak czytamy: „Całe duszpasterstwo ro-
dzin należy kształtować od środka i formować członków Kościoła 
domowego poprzez modlitewne i eklezjalne czytanie Pisma Świę-
tego”56. W tym podstawowym dla formacji członków rodziny zda-
niu odczytujemy bezpośrednią aluzję do nowego miana rodziny, 

54 Zob. RK 2015 nr 83.
55 Lineamenta 2014 nr 34.
56 Lineamenta 2014 nr 34.
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jakie otrzymała ona na Soborze Watykańskim II, mianowicie „do-
mowego Kościoła”. To miano, które ontologicznie wiąże rodzinę 
z Kościołem jako ludem Bożym, wskazuje, że rodzina jest podmio-
tem, i to szczególnym podmiotem praw i obowiązków wszystkich 
osób względem siebie, mającym źródło i zakorzenienie w słowie 
Bożym. Fakt ten w sposób oryginalny znalazł swój wyraz w nastę-
pującym stwierdzeniu: „Słowo Boże nie jest tylko dobrą nowiną 
dla prywatnego życia osób, ale także kryterium osądu i światłem 
pozwalającym rozeznawać rozmaite wyzwania, z jakim konfron-
tują się małżonkowie i rodziny”57. W świetle tego stwierdzenia 
uwydatniającego podmiotowość rodziny głębszego znaczenia 
nabierał kolejny postulat, wedle którego: „Złożona rzeczywistość 
społeczna oraz wyzwania, z jakimi współcześnie musi zmierzyć 
się rodzina, wymagają większego zaangażowania całej wspólnoty 
chrześcijańskiej w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa”58. 
Ojcowie synodalni zwracali uwagę, że w dziele głoszenia Ewange-
lii świadectwo życia i praktyka chrześcijańskich cnót, a wśród nich 
cnota czystości, są warunkiem autentycznego wzrostu miłości 
między osobami59; przy czym – dodawali – istnieje pilna potrzeba 
włączenia się w dawanie świadectwa całej wspólnoty, a zwłaszcza 
rodzin60. W trakcie zaś bezpośredniego przygotowania – pod-
kreślano – należy powiązać małżeństwo z chrztem oraz innymi 
sakramentami, postulując stworzenie specjalnych programów 
w ramach katechezy dotyczącej bliższego przygotowania do mał-
żeństwa61. W pewnym momencie prac synodu uznano, że należa-
łoby bardziej pogłębić treść Relatio synodi, co z kolei wymagało 

57 Lineamenta 2014 nr 34.
58 Lineamenta 2014 nr 39.
59 Zob. Lineamenta 2014 nr 39.
60 Zob. Lineamenta 2014 nr 39.
61 Zob. Lineamenta 2014 nr 39; zob. FC nr 66.
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nowej redakcji tekstu, który został sporządzony w postaci serii py-
tań. Pytania szczegółowe poprzedzały dwa pytania o charakterze 
ogólnym: Czy rzeczywistość współczesnej rodziny przedstawiona 
w Relatio synodi odpowiada temu, co jest obecne i co stwierdza się 
w dzisiejszym Kościele i społeczeństwie?

W interesujących nas kwestiach, jeśli idzie o punkt zatytu-
łowany Głosić Ewangelię rodziny dziś, w różnych kontekstach, 
sformułowano w Lineamenta pięć kolejnych pytań, które miały 
odzwierciedlać szczególną troskę synodu o aktualny stan mał-
żeństwa i rodziny. W związku z tym we Wprowadzeniu zapisano: 

„W świetle potrzeb rodziny i jednocześnie wielorakich i złożonych 
wyzwań, jakie stoją przed dzisiejszym światem, synod podkreślił 
znaczenie odnowionego zobowiązania do szczerego i znaczącego 
głoszenia Ewangelii rodziny”62.

Ze względu na wagę i wymowę pytań, oddajemy je w pełnym 
brzmieniu:

23. „W jaki sposób w formowaniu kapłanów i innych duchow-
nych sprawujących posługę duszpasterską kultywowany jest wy-
miar rodzinny?”

24. „Czy obecna jest świadomość, że w obliczu szybkich prze-
mian naszego społeczeństwa potrzebna jest nieustająca uwaga 
na język komunikacji? W jaki sposób skutecznie dawać świadec-
two nadrzędności łaski? W jaki sposób, aby życie rodzinne było 
planowane i przeżywane jako przyjmowanie Ducha Świętego?”

25. „Co czynić, by głosząc Ewangelię rodziny, stwarzać wa-
runki ku temu, by każda rodzina była taka, jakiej chce Bóg i aby 
społeczeństwo uznawało jej godność i misję? Jakiej «konwersji 

62 Pytania dotyczące przyjęcia i pogłębienia treści Relatio synodi zob. Line-
amenta 2014, III parte Il confronto: prospettive pastorali – Annunciare il Vangelo 
della famiglia oggi, nei vari contesti (nr 29–38).
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duszpasterskiej» trzeba dokonać i w jakim kierunku powinny iść 
dalsze rozważania pogłębiające tę kwestię?”

26. „Czy dostrzegane jest znaczenie współpracy w służbie ro-
dziny z instytucjami społecznymi i politycznymi? Jak ta współ-
praca jest faktycznie realizowana? Jakimi kryteriami należy się 
kierować? Jaką rolę mogą tutaj odgrywać stowarzyszenia rodzin? 
W jaki sposób współpraca ta może być wspierana także przez zgła-
szanie procesów kulturowych, ekonomicznych i politycznych, za-
grażających rodzinie?”

27. W jaki sposób ułatwiać relacje rodziny ze społeczeństwem 
i polityką z korzyścią dla rodziny? W jaki sposób promować 
wsparcie dla rodziny ze strony wspólnoty międzynarodowej i pań-
stwowej?”

Każde z pytań pokazuje, jak intensywnie dyskutowane były 
w trakcie debat synodu nabrzmiałe problemy współczesnej ro-
dziny. Jeszcze raz z naciskiem stwierdzano, że należy wyraźnie 
dostrzec i uznać fakt, że rodzina nie jest rzeczywistością samowy-
starczalną czy usytuowaną neutralnie względem innych struktur. 
Natomiast będąc społecznością osób, zarówno w momencie jej 
powstawania, jak i w procesie rozwoju oraz realizacji właściwych 
jej zadań i celów, jest szczególnym i uprzywilejowanym pod-
miotem wśród innych podmiotów w strukturze życia społeczne-
go. To właśnie dlatego winna być przedmiotem zainteresowania 
i troski innych społeczności, a zwłaszcza Kościoła i państwa. Dla-
tego też, zbierając i sumując powyższe kwestie, kard. P. Erdő63 
w ramach Relatio ante disceptationem jeszcze bardziej akcento-
wał sakramentalny wymiar i charakter małżeństwa oraz płynące 
z nich konsekwencje dla życia rodzinnego; ukazując go właśnie 
w świetle prawdy o miłosierdziu Bożym64. Tak więc kolejna Rela-

63 Zob. RAD 2014 nr 3. Le situazioni pastorali difficili.
64 Zob. RAD 2014 nr 3. Le situazioni pastorali difficili.
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cja kard. P. Erdő, będąca pokłosiem dalszych debat uczestników 
synodu, wnosiła rzeczywiście nowe akcenty, które, jak wykazuje 
tekst pod tytułem: Głosić Ewangelię w rodzinie dzisiaj, w różnych 
kontekstach, osadzały dalsze prace synodu nad rodziną w szer-
szym kontekście zjawisk życia społecznego.

Ze względu na wagę i doniosłość sugestii związanych z nową 
poszerzoną perspektywą poznawczą, warto przybliżyć treść Rela-
cji, zawartą w numerach 24–33:

– nr 24: Przede wszystkim stwierdzono, iż dialog synodalny 
pozwolił wydobyć spośród wielu spraw, najpilniejsze w działalno-
ści pastoralnej na szczeblu Kościołów lokalnych, które winny być 
rozważane we wspólnocie z papieżem – cum Petro et sub Petro.

– nr 25: Głoszenie Ewangelii rodziny jest niezwykle pilną spra-
wą w dziedzinie nowej ewangelizacji. Wypełniając to zadanie, 
Kościół winien się odznaczać matczyną wrażliwością oraz mi-
strzowską szlachetnością (por. Ef 4, 15), nacechowaną wiernością 
miłosiernemu Chrystusowi. Prawda bowiem – jak stwierdzono – 
realizuje się nie bez uwzględnienia ludzkiej ułomności, której się 
nie potępia, lecz uzdrawia.

– nr 26: Cały lud Boży jest odpowiedzialny za głoszenie Ewan-
gelii, a każdy winien uczestniczyć w nim zgodnie z własnym rodza-
jem charyzmatu i posługi. Jeśliby zatem głoszenie, nawet w sposób 
poprawny, było pozbawione świadectwa nacechowanego radością 
małżonków czy rodziny, mogłoby być niezrozumiałe i bezowocne 
wskutek nadmiaru słów, które charakteryzuje współczesne społe-
czeństwo (por. Novo millennio ineunte nr 50). Ojcowie synodal-
ni wielokrotnie podkreślali, że rodziny katolickie wzywa się, aby 
były sobą, tj. by występowały w charakterze czynnych podmiotów 
w dziele pasterskiej posługi.

– nr 27: Należy zdecydowanie dać prymat łasce, czyli działa-
niu Ducha Świętego w sakramencie. Chodzi mianowicie o to, aby 
Ewangelia głoszona w rodzinie owocowała radością, „napełniając 
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nią serce i całe życie”, ponieważ w Chrystusie jesteśmy „wyzwoleni 
z grzechu, ze smutku, z pustki wewnętrznej, od izolacji (EG nr 1). 
W świetle przypowieści o siewcy (por. Mt 13, 3) jesteśmy zaprosze-
ni do udziału w zasiewie: reszta należy do Boga.

– nr 28: Tekst zawiera istotne stwierdzenie, wedle którego 
źródłem kryzysu małżeństwa i rodziny jest kryzys wiary, ten zaś 
ma swoje początki w nieprzekazywaniu przez rodziców wiary swe-
mu potomstwu. Właściwe przekazywanie dzieciom wiary chroni 
je także w przyszłości przed negatywnymi kulturowymi wpływa-
mi w perspektywie ich małżeństwa i rodziny.

– nr 29: Jeśli idzie o nawrócenie (wewnętrzną przemianę), 
to winno ono dotyczyć najpierw sfery języka, a więc tego, jak 
mówimy o małżeństwie i rodzinie. Następnie należy w głoszeniu 
Ewangelii w rodzinie mieć na uwadze głębokie oczekiwania osoby 
ludzkiej, uwzględniając jej godność we wzajemnych odniesieniach, 
pod kątem realizacji wspólnoty osób. Dlatego też w procesie for-
macji nie można się ograniczać do przekazu wskazań o charak-
terze normatywnym, lecz prezentować wartości, odpowiadając 
na ich głęboką potrzebę także w krajach o wyższych standardach 
naukowych.

– nr 30: Niezbędne jest, by pogłębieniu wiedzy biblijno-teolo-
gicznej towarzyszył właściwy dialog, i to na wszystkich poziomach. 
Liczni uczestnicy postulowali potrzebę wymiany doświadczeń 
o charakterze międzyreligijnym, nie przemilczając związanych 
z tym trudności. Mając na uwadze różne realia kulturowe, należy 
przybliżyć ich możliwości, aby w ich świetle rozważyć ogranicze-
nia, postawy radykalne oraz to, co zostało odrzucone.

– nr 31: Małżeństwo chrześcijańskie nie może być traktowane 
tylko jako fenomen tradycyjno-kulturalny, względnie jako wynik 
wymogu społecznego, lecz winno być efektem decyzji opartej 
na powołaniu; przyjętym po odpowiednim przygotowaniu oraz 
w dojrzałym doświadczeniu wiary. I znów nie chodzi o mnożenie 
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trudności w złożonym procesie formacji, lecz o jej pogłębienie, 
aby nie zadowalać się nabyciem teoretycznej wiedzy lub pozosta-
niem na poziomie ogólności.

– nr 32: Niemal jednomyślnie wyrażono konieczność gruntow-
nej odnowy praktyki duszpasterstwa rodzinnego, przezwyciężając 
przy tym różnego rodzaju indywidualizmy, które utrudniają pro-
ces odnowy. W związku z tym wielokrotnie powracano do tematu 
formacji prezbiterów oraz innych współpracowników w perspek-
tywie ich pasterskiej działalności na rzecz rodziny.

– nr 33: Podkreślono również, w ramach ewangelizacji, koniecz-
ność wyrazistej analizy i oceny sfery kultury w jej aspektach spo-
łecznych i ekonomicznych, mając na przykład na uwadze nadużycia 
w obszarze aktywności gospodarczej, co może poważnie utrudniać 
życie rodzinne, przyczyniając się do wzrostu strefy ubóstwa, wyklu-
czenia, a nawet aktów nacechowanych sytuacjami gwałtu i przymu-
su. Oto dlaczego należy stworzyć warunki do dialogu i współpracy 
z odpowiednimi społecznymi instytucjami, aktywizując i wspie-
rając w tej działalności świeckich, którzy pełnią zadania w obsza-
rze kultury oraz są zaangażowani w życie społeczno-polityczne.

Kolejna nowa Relacja wyraźniej wskazywała na konieczność 
przeprowadzenia gruntownej rewizji aktualnego stanu rodziny 
przy uwzględnieniu szybko następujących przemian społeczno-

-kulturowych, co powinno prowadzić do stawiania właściwych 
diagnoz oraz podjęcia odpowiednich środków w celu zaradzenia 
różnorodnym trudnościom i kryzysom.

Następna Relacja, przedstawiona przez kard. G. C. Lacroix, pod-
kreślała potrzebę refleksji także nad dziedzictwem ksiąg Starego 
Przymierza, zwłaszcza w kwestiach odnoszących się do życia ro-
dzinnego, a w związku z tym proponowała relekturę głównie ksiąg 
sapiencjalnych oraz Pieśni nad Pieśniami65. W księgach tych – 

65 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”.
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zwracał uwagę relator – zawarta jest „Boska pedagogia” we wszyst-
kich okolicznościach życia rodzinnego66. Konieczne jest zatem, 
aby dla uzyskania pełnej wizji małżeństwa i rodziny, postrzegano 
ją w szerszej perspektywie niż tylko w jurydycznych terminach67.

Interesujące uwagi wnosiła także Relacja ks. F.-X. Dumortie-
ra. Według niej to właśnie rodzina, będąc „Kościołem domowym”, 
stanowi szczególne środowisko, w którym należy w imię Chrystu-
sa obwieszczać słowo Boże, przekazywać wiarę oraz doświadcze-
nie chrześcijańskich cnót, dając tym samym świadectwo Ewangelii 
Chrystusa68. Niemniej interesujące sugestie wnosiła Relacja abp. 
P. A. Durochera. Wśród innych kwestii poruszała aspekt misyj-
ny rodziny. Rodzina – jak wyjaśniał – winna być postrzegana nie 
tylko w perspektywie jej powołania (ze względu na realizację jej 
wewnętrznych celów), lecz także w perspektywie jej ukierunko-
wania na inne rodziny – dawania wobec nich chrześcijańskiego 
świadectwa. Wszystkie rodziny bowiem żyją i funkcjonują w po-
dobnych kontekstach społecznych, doświadczają podobnych prób 
i problemów; ale też każdą z nich charakteryzują podobne zalety. 
Konsekwentnie: każda z rodzin niesie w sobie potencjalne ryzyko 
błędów i omyłek, a w związku z tym każda jest w zasięgu oddzia-
ływania miłosierdzia Bożego, czyli w zasięgu tej samej ekonomii 
zbawienia. Innymi słowy, każda rodzina, będąc wspólnotą więk-
szych wspólnot – jak słusznie i trafnie konkludowano – spełnia 
się w obiecanym i realizującym się w nich królestwie Chrystusa69.

Wychodząc zatem z określonych założeń mających na celu pa-
sterską działalność w rodzinie, winno się rozważyć jej aktualne 
problemy w świetle Ewangelii z uwzględnieniem podstawowego 
postulatu, a mianowicie, że małżeństwo jest szczególnego rodzaju 

66 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”.
67 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”.
68 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „B”.
69 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „B”.
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wspólnotą. Chodzi zatem – jak to sformułowano – o stworzenie 
solidnej bazy dla pastoralnej refleksji, pod kątem jej praktycz-
nego zastosowania. Każdy z Kościołów partykularnych (a więc 
pasterze wraz ze wspólnotami i rodzinami) – podsumowywał 
relator – motywowany pełnym zaufaniem do Boga, korzystając 
z możliwości, jakimi dysponuje człowiek, winien kształtować ży-
cie we wspólnocie. Zawsze jednak trzeba mieć przed oczami fakt, 
że istotnym momentem jest przyjęcie i uznanie fundamentalnej 
zasady – sakramentalności małżeństwa70. Tak więc wczytując się 
z uwagą w zaprezentowaną treść końcowych wniosków prac Sy-
nodu Biskupów pod tytułem Głosić Ewangelię dzisiaj, w różnych 
kontekstach, należy przede wszystkim odnotować fakt, że autorzy 
Relacji końcowej sporządzili rzetelną syntezę aktualnych propozy-
cji, zgodnie z postulatami nowej ewangelizacji.

Wprowadzili oni – nie bez sugestii w toku dyskusji – nieco od-
mienną tytulaturę określonych w pierwotnej wersji zagadnień. 
I tak: część III, zatytułowaną pierwotnie Konfrontacja – perspek-
tywy duszpasterskie, w Relacji końcowej zatytułowano ostatecznie: 
Misja rodziny (nr 56–94); w jej ramach interesujące nas zagadnie-
nie, zatytułowane w Lineamenta z 2014 roku III Zwyczajnego Ze-
brania Generalnego Synodu Biskupów: Głosić Ewangelię rodziny 
dzisiaj, w różnych kontekstach (nr 29–38), ostatecznie zatytuło-
wano: Rodzina i towarzysząca jej działalność pasterska (Famiglia 
e accompagnamento pastorale), dodając trzy podtytuły: Złożone 
sytuacje (Situazioni complesse) (nr 69–76); Towarzyszenie w róż-
nych sytuacjach (Accompagnamento in diverse situazioni) (nr 
77–83); Rozeznanie i integracja (Discernimento e integrazione) 
(nr 84–86)71.

70 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „B”.
71 Ze względu na obszerne omówienia poszczególnych kwestii zostaną zasygna-

lizowane tylko najbardziej charakterystyczne wnioski, które – jak można się było 
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Jeśli idzie o podtytuł: Złożone sytuacje, to kładzie on mocny 
akcent na sakralny charakter chrześcijańskiego związku małżeń-
skiego; w szczególności uwydatnia obecność sakramentalnej łaski 
tego sakramentu. W związku z tym przynagla się duszpasterzy, 
aby w ramach katechezy pogłębiali wiedzę wiernych na ten temat. 
Wymaga się, aby prowadzili z nimi dialog i prowadzili ich do od-
krycia pełni sakramentu oraz by poszukiwali elementów, które 
mogą ułatwić ewangelizację i przyczynić się do pogłębienia ludz-
kiego i duchowego rozwoju powierzonych im ludzi. Z kolei tekst 
zawarty w nr. 70 zwraca uwagę na różne złożone sytuacje, w ja-
kich konieczne jest głoszenie ewangelicznego orędzia: na zjawi-
sko rosnącej w wielu krajach liczby par nieformalnych – żyjących 
bez zawierania związku czy to kanonicznego, czy to cywilnego; 
na istniejącą w niektórych krajach praktykę uzgadniania mał-
żeństw i zawierania ich wyłącznie według miejscowych tradycji; 
na nierzadkie przypadki praktyki dłuższego pożycia w związkach 
nieformalnych, a po pewnym czasie występowania z prośbą o za-
warcie małżeństwa w Kościele. Tego rodzaju wybory są często 
rezultatem utrwalającej się mentalności podyktowanej – jak 
to nazwano – sytuacjami typu egzystencjalnego (np. zależność 
od możliwości finansowego utrzymania). Zdarza się również, 
że małżeństwo uchodzi za sytuację luksusową, a ubóstwo czy 
bieda zmuszają do życia w związkach nieformalnych (faktycz-
nych). Istnieje zatem pilna potrzeba regulacji tego rodzaju sytu-
acji, w świetle wymogów Ewangelii – konkluduje relator.

Nawiązując do małżeństw cywilnych czy podobnych im przypad-
ków (nr 71), stwierdza się, że często nie są one wynikiem uprzedzenia 
czy sprzeciwu względem wymogu sakramentalności małżeń-
stwa, lecz mają swoje źródło raczej w kulturze i mentalności czy  

spodziewać – miały się stać podstawą do zredagowania i opublikowania przez pa-
pieża Franciszka adhortacji apostolskiej na temat rodziny.
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w innych akcydentalnych okolicznościach, bywa – w oczekiwaniu 
na korzystną życiową stabilizację. Wypada w tym miejscu odno-
tować, że liczne wskazania w tej materii zawierała już adhortacja 
Jana Pawła II Familiaris consortio w numerach 77 oraz 79–84 (do 
której zresztą odsyła omawiany tekst), oraz Dyrektorium w spra-
wie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu Papieskiej 
Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan określające zasady sto-
sowania norm o ekumenizmie (do którego także odsyła omawiany 
tekst Relacji końcowej nr 72)72.

Szczególną uwagę (nr 73) poświęcono małżeństwom miesza-
nym: związkom różnej religii – (disparitatis cultus), które zajmują 
uprzywilejowane miejsce w dialogu międzyreligijnym (por. 1 Kor 
7, 14). Znajdując się w tych szczególnie trudnych okolicznościach, 
oboje małżonkowie winni poczuwać się do otwartości względem 
siebie, mając nade wszystko na względzie wychowanie potomstwa. 
Natomiast troska pasterska, obejmująca tego rodzaju związki, nie 
może abstrahować – jak się zauważa – od różnorodnych sytuacji 
społeczno-kulturalnych. W krajach zaś, w których nie ma wol-
ności religijnej, zdarza się, że katolik, aby móc zawrzeć związek 
małżeński i ochrzcić potomstwo, zobowiązany jest przyjąć inną 
religię. Mając szczególnie na uwadze tego rodzaju sytuacje, relator 
zakończył swoje obserwacje i uwagi apelem domagającym się dla 
wszystkich poszanowania wolności religijnej.

Z kolei w tekście sygnowanym nr. 74, odnoszącym się specjal-
nie do małżeństw mieszanych, sugeruje się, aby nie przemilcza-
jąc problemów, jakie niesie ze sobą życie małżeńskie i rodzinne, 
zwracano większą uwagę, zachowując normy prawne, na aspek-
ty pastoralne w wychowaniu potomstwa; natomiast w życiu 

72 Zob. RK 2015 nr 72, Pontificium Consilium ad Unitatem Christianorum Fo-
vendam, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’oecuméni-
sme, 25.03.1993, AAS 85 (1993), nr 159–160.
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duchowym – na życie liturgiczne. Respektując zaś odrębności 
w wierze, należy – jak podkreślono – zachęcać obojga małżonków 
do szczególnego względem siebie szacunku, co może przyczyniać 
się do obopólnego wzbogacenia osobowości, tak bardzo potrzeb-
nego do pogłębienia jedności związku. Tego rodzaju pozytywny 
proces może szczególnie zaowocować – jak zaznaczono – w związ-
ku katolika z niewierzącym; przy czym w dawaniu świadectwa, 
zwłaszcza w wychowaniu potomstwa, należy czerpać inspirację 
z Ewangelii.

Po powyższych uwagach następuje specjalny apel, skierowany 
do biskupów, który zobowiązuje ich do szczególnej troski wzglę-
dem osób pozostających w opisanych wyżej związkach. Podtytuł: 
Złożone sytuacje zamyka tekst zawarty pod nr. 76, który będąc 
swego rodzaju podsumowaniem wyrażonych przez ojców sy-
nodu pragnień i opinii, zawiera ponadto pewne aluzje do osób 
o skłonnościach homoseksualnych. W tej kwestii – jak zapisa-
no – wypowiadała się już wielokrotnie Kongregacja Nauki Wiary. 
Kończąc, relator, stwierdził, że niedopuszczalne jest, aby w Ko-
ściołach lokalnych ulegano naciskom organizacji międzynarodo-
wych uzależniających swą pomoc finansową dla krajów biednych 
od wprowadzania w tych krajach praw legalizujących małżeństwa 
homoseksualne73.

73 Zob. RK 2015 nr 76.
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3. Przekazywanie życia i wyzwania wobec spadku 
liczby urodzeń
Zanim przejdziemy do analizy tekstów dokumentu obecnego 
Synodu Biskupów w interesującym nas przedmiocie, wypada 
przypomnieć, co w sprawie przekazywania życia mówił sobór74 
oraz kodeks Jana Pawła II75. Otóż obydwa fundamentalne źródła 
nauczają i postanawiają, że prawo i obowiązek przekazywania 
życia przez małżonków należą do istotnych powinności obojga 
małżonków, stanowiąc podstawową i integralną część ich powo-
łania i misji.

Niestety – jak z ubolewaniem stwierdza się w Lineamenta – w tej 
podstawowej dla życia sprawie szerzy się tak zwana redukcjoni-
styczna mentalność, która sprowadza to podstawowe prawo i ten 
obowiązek do indywidualistycznego projektu. Niemałą, a wręcz 
determinującą rolę odgrywają w tym czynniki natury ekonomicz-
nej76. To wszystko – jak się konstatuje – prowadzi do poważnego 
osłabienia życia społecznego oraz nadwyręża relacje międzypo-
koleniowe, źle rokując na przyszłość77. Tę pesymistyczną wizję 
zamyka swego rodzaju apel o otwarcie się na życie, którego źró-
dłem i inspiracją może być jedynie dojrzała małżeńska miłość78. 
W tym też kontekście dokument podawał wskazania na temat 
naturalnych metod odpowiedzialnej prokreacji. Małżonkowie – 
wedle sugestii relatora – winni podjąć wysiłek odkrywania ta-
jemnicy piękna życia, tak aby w sposób bezwarunkowy przyjąć 
tę niezwykłą możliwość79. Trzeba w związku z tym na nowo – jak 
nalegano – powrócić do nauki encykliki Humanae vitae Paw-

74 Idzie zwłaszcza o tekst GS nr 48 i 50–51.
75 Kan. 1055 § 1, kan. 1136–1140; zob. także KKK nr 1652.
76 Zob. Lineamenta 2014 nr 57.
77 Zob. Lineamenta 2014 nr 57.
78 Zob. Lineamenta 2014 nr 57.
79 Zob. Lineamenta 2014 nr 58.
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ła VI, która kładzie nacisk na konieczność poszanowania godności 
osoby podczas dokonywania moralnej oceny metod regulacji po-
częć80. Zaprezentowane w Lineamenta sugestie i wskazania doty-
czące dalszych prac synodu zamykały postulaty, z których – jak 
się ocenia – do najważniejszych należy zaliczyć te, które kiero-
wały uwagę na sprawę niesienia pomocy małżonkom w procesie 
ich dojrzewania do otwierania się na siebie w coraz pełniejszym 
wzajemnym obdarowaniu81. Trzeba – proponowano – poszukiwać 
nowych rozwiązań i dróg formacji, które umacniałyby życie mał-
żeńskie, promując znaczenie niesienia pomocy ze strony wiernych 
świeckich, którzy by chętnie towarzyszyli małżonkom, będąc dla 
nich przykładem żywego świadectwa82. Zgłoszone relatorowi po-
stulaty kończyła istotna z punktu widzenia społecznej pedago-
gii konstatacja, że przykład wiernej i głębokiej miłości, opartej 
na czułości oraz szacunku i otwartej na przyjęcie nowego życia, 
stanowi wielką pomoc i prowadzi do doświadczenia tajemnicy, 
która nas przerasta83.

Kolejna Relacja, przedstawiona przez kard. P. Erdő84, nawiązu-
jąc do zgłoszonych w dyskusjach uwag, kierowała specjalny apel 
do pasterzy, aby stosownie do aktualnego stanu życia w rodzinach 
podjęli odpowiednie reformy. W ramach odnawianego duszpa-
sterstwa – jak sugerowano – winno się zwracać specjalną uwagę 
na zagadnienie wzajemnej wierności małżonków oraz na obowią-
zek należytego przygotowania nupturientów, aby nabywając od-
powiednią wiedzę i cnoty, byli zdolni do właściwego wychowania 

80 Zob. Lineamenta 2014 nr 58.
81 Zob. Lineamenta 2014 nr 59.
82 Zob. Lineamenta 2014 nr 59. Warto w tym kontekście odnieść się do kan. 

1063.
83 Zob. Lineamenta 2014 nr 59; por. także LDR nr 10–12; Benedykt XVI, Posy-

nodalna adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, nr 27–28.
84 RAD 2014 nr 3. Le situazioni pastorali difficili.
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potomstwa85. W niemniejszym stopniu winno się towarzyszyć tym 
osobom, które znajdują się w trudnych sytuacjach, aby nie miały 
poczucia wykluczenia z Kościoła. Co więcej: w ramach duszpa-
sterstwa należy wypracować właściwe i adekwatne dla ich szcze-
gólnej sytuacji formy oraz język, dzięki którym będzie można ich 
skutecznie przekonać, że wszyscy są umiłowanymi synami Boga 
Ojca i matki, jaką jest dla nich Kościół86. W tym samym tonie 
w rzeczonej kwestii wypowiadał się relator ks. F.-X. Dumortier87, 
sugerując, że koniecznie trzeba pochylić się nad ułomnościami 
i trudnościami oraz wynikającymi stąd cierpieniami rodzin; jed-
nak – jak mówił – bez popadania w przesadę w ocenie aktualnej 
sytuacji, jak gdyby tego rodzaju przypadki zdarzały się w ogóle 
po raz pierwszy. Nie można zapominać przecież o tym, że Kościół 
zawsze towarzyszył rodzinie, ale też przynaglał ją do nawrócenia 
i wierności Chrystusowi. Podsumowując, dodał, że rodziny nie 
można postrzegać jedynie w perspektywie jej obowiązków, lecz 
trzeba na nią patrzeć także jako na przestrzeń, w której można 
przeżywać piękno egzystencji88. Odnosząc się do kwestii wyzwań 
wobec spadku urodzeń89, ubolewano, że zwłaszcza w niektórych 
regionach świata poważną przyczyną spadku urodzeń są proble-
my ekonomiczne. Jak poważne są tego następstwa – mówił re-
lator – nie ma potrzeby dowodzić. Wystarczy wymienić choćby 
osłabienie tkanki społecznej prowadzące do rozluźnienia relacji 
między pokoleniami, co nie wróży dobrze przyszłości.

85 Zob. RAD 2014 nr 3. Le situazioni pastorali difficili.
86 Zob. RAD 2014 nr 3. Le situazioni pastorali difficili.
87 Zob. RDC 2015, Circulus Gallicus „B”.
88 Zob. RDC 2015, Circulus Gallicus „B” 2.4.: „de très nombreuses familles vi-

vent leur mariage comme un espace où se manifest l’amour divin pour défendre 
la sacralité de la vie, l’unité et l’indissolubilité du lien conjugal comme signe de la 
grace de Dieu et de la capacité de l’homme d’aimer sérieusement”.

89 Zob. RPD 2014 nr 53–55.
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Tak wyrażoną obawę Relacja kończyła odwołaniem się do ko-
nieczności poszanowania fundamentalnej zasady, wedle której 
otwarta postawa na życie jest owocem prawdziwej małżeńskiej mi-
łości90. To właśnie także dlatego – postulował relator – należałoby 
poszukiwać realistycznego języka, będącego rezultatem wsłuchi-
wania się w problemy ludzi. Dopiero na takiej bazie można by – 
zaznaczył – stworzyć adekwatny sposób nauczania naturalnych 
metod regulacji poczęć, co będzie prowadzić do podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji o przyszłym potomstwie. Tak wyrażone 
refleksje kończył apelem o ponowne odczytanie nauki encykliki 
Humanae vitae papieża Pawła VI91. W związku z powyższym – jak 
mówił – należy także przyznać właściwą rolę sferze afektywnej 
człowieka, która będąc swego rodzaju ogniwem w procesie doj-
rzewania i pogłębiania międzyosobowych relacji, przyczynia się 
do wzajemnego oddania się sobie osób. Dopiero osiągnięcie ta-
kiego poziomu stwarza ostatecznie szansę przyjęcia i uznania 
przez małżonków wskazań na temat naturalnych metod regulacji 
poczęć. W organizowanej formacji – jak sugerował – szczególną 
rolę powinni odegrać wierni świeccy, którzy mają w tym zakresie 
pozytywne doświadczenia. W rezultacie przyjęcie tak wypraco-
wanej postawy może się skutecznie przyczynić do pogłębienia 
wzajemnych relacji obojga małżonków, otwierając ich na przyjęcie 
nowego życia, a nadto na pogłębienie w nich poczucia szacunku 
dla samej tajemnicy życia92.

Wypowiadając się (w ramach circuli minores) na temat Prze-
kazywanie życia i wyzwania wobec spadku urodzeń, jako pierw-
szy z relatorów wystąpił bp L. Ulrich, który mówił o zdumieniu 
niektórych z ojców synodu z powodu zbyt pobieżnego ujęcia 

90 Zob. RPD 2014 nr 53.
91 Zob. RPD 2014 nr 54.
92 Zob. RPD 2014 nr 55.
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zagadnienia prokreacji. Ten brak – jak oceniono – może mieć 
poważny wpływ na kształtowanie postawy otwarcia się na ży-
cie; co więcej: może mieć niebezpieczne następstwa wobec faktu 
rozprzestrzeniania się w społeczeństwach mentalności antykon-
cepcyjnej93.

Z kolei relator abp J. E. Kurtz wnosił, że po wielu poruszonych 
kwestiach, w końcu podjęto zagadnienie prokreacji i edukacji po-
tomstwa, odnosząc się do wskazań encykliki Humanae vitae, tym 
razem dostrzegając potrzebę uwydatnienia zagadnienia jedności 
aktu małżeńskiego i prokreacji94. Jest rzeczą konieczną – zazna-
czył relator – aby małżonkowie w ramach autentycznej formacji 
pastoralnej doszli do przekonania, że zrozumienie tych żywot-
nych dla małżeństwa i rodziny kwestii jest najwłaściwszą drogą 
prowadzącą do prawdziwej wolności95. Podobne uwagi i sugestie 
odnotował relator abp M. B. Coleridge, mówiąc o konieczności 
wypracowania odpowiedzialnej rodzicielskiej postawy, o której 
nauczała już encyklika Humanae vitae96. Szczególnie interesujące 
spostrzeżenia i uwagi wnosił w Relacji bp F. G. Brambilla, który 
podkreślał, że Kościół powinien być wspólnotą płodną, przyno-
szącą owoce, nieustannie otwartą na dar życia97.

Bogatą w uwagi i refleksję Relację zamykało następujące zalece-
nie – apel: temat dotyczący rodzicielskiej powinności winien być 
przedmiotem katechezy, która szczególnie eksponowałaby piękno 
postawy otwartości na dar życia. Katecheza winna być ujęta w per-
spektywie rodziny i społeczeństwa98. A ponieważ – jak zauważył – 
pragnienie licznej rodziny może ściśle wiązać się z warunkami 

93 Zob. RDC 2015a, Circulus Gallicus „A”. 
94 Zob. RDC 2015a, s. 12.
95 Zob. RDC 2015a, s. 12.
96 Zob. RDC 2015a, s. 17.
97 Zob. RDC 2015a, s. 28.
98 Zob. RDC 2015a, s. 28.
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ekonomiczno-kulturowymi, niedomogi w tej materii mogą mieć 
negatywny wpływ na liczbę potomstwa. Dlatego pożądane jest, 
aby czynniki ekonomiczne działały stymulacyjnie na rozwój ro-
dzin. Adresatem apelu – jak zapisano – są przede wszystkim: 
rodzina, szkoła (w szczególności szkoła katolicka) i pozostałe 
podmioty życia społecznego99.

Krótką, lecz niemniej ważną notę na temat rodzicielskiej odpo-
wiedzialności zamieścił w swojej Relacji abp B. E. Porras Cardozo, 
mówiąc o tym, że tematyka rodzicielstwa wywołała także dysku-
sję na temat godności osoby ludzkiej, a w konsekwencji na temat 
szacunku dla życia100. Z kolei relator abp H. Koch, przypomniał, 
iż zasada, która zawsze wiąże każdego chrześcijanina w dziedzinie 
małżeństwa i rodziny, ma swoje pierwotne źródło w słowach: „Bóg 
stworzył osobę jako mężczyznę i kobietę i pobłogosławił im, aby 
się stali jednym ciałem, i aby się stali płodni (Rdz 1, 27)101. Nato-
miast wszystkie inne arbitralne teorie – jak stwierdzono – które 
wyrosły na bazie ideologicznych przesłanek, nie mogą być w żad-
nym przypadku uznane i tolerowane. Uznanie bowiem i posza-
nowanie odrębności i godności osób mężczyzny i kobiety oraz 
ich publicznej odpowiedzialności leżą u podstaw porządku spo-
łecznego; z tego powodu należy je w pełni popierać i promować 
(Jan XXIII, Pacem in terris nr 22)102. Dlatego należy uznać – jak 
stanowczo stwierdzono – że bez rodziny nie może zaistnieć wspól-
nota. W związku z tym wspólnota polityczna ma obowiązek czy-
nienia wszystkiego, co możliwe, aby taka „komórka życia” miała 
zagwarantowane istnienie i właściwy rozwój, aby cieszyła się 

  99 Zob. RDC 2015, s. 28.
100 Zob. RDC 2015, s. 32.
101 Zob. RDC 2015, s. 33. 
102 Zob. RDC 2015, s. 34.
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ochroną prawną oraz środkami, dzięki którym może realizować 
właściwe jej zadania i cele103.

 Tak formułowane konstatacje zaowocowały w Relacji następu-
jącym wnioskiem: młodzi małżonkowie winni być stale wspierani 
odpowiednimi zachętami, co istotnie przyczyni się do rozwoju po-
stawy otwarcia się na życie: w Kościele i w społeczeństwie. Właści-
wa bowiem recepcja – jak określono – odpowiedzialnej koncepcji 
życia jest skutkiem przede wszystkim poprawnie uformowanego 
sumienia, będącego „najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium 
człowieka…” (GS nr 16)104. Swego rodzaju rekapitulacją powyższych 
Relacji była Relacja końcowa (z 24 października) wnosząca nowe 
akcenty i dookreślenia w kwestii przekazywania życia i wyzwań 
wobec spadku liczby urodzeń105.

Najpierw po wyrażeniu optymistycznej konstatacji, wedle któ-
rej istnienie licznych rodzin w Kościele jest błogosławieństwem 
dla chrześcijańskiej wspólnoty i całego społeczeństwa, stanowiąc 
żywe świadectwo otwarcia się na życie, stwierdzono, że ten pozy-
tywny fakt ma swoje źródło i przyczynę sprawczą w małżeńskiej mi-
łości106. Dlatego – jak zapisano – Kościół wyraża swoją wdzięczność 
rodzinom za wychowanie potomstwa w duchu wiary oraz za ich 
otwartość na życie. Szczególną natomiast wdzięczność wyraża 
tym rodzinom, które przyjmują życie naznaczone jakimś stygma-
tem doświadczenia. Dzieci potrzebujące specjalnej troski, będące 
przedmiotem miłości Chrystusa, wymagają bowiem niemniejszej 
od innych opieki Kościoła, stanowiąc jego błogosławieństwo107. 
Dlatego należy ubolewać z powodu szerzenia się – jak to nazwa-
no – indywidualistycznej mentalności, nastawionej wyłącznie 

103 Zob. RDC 2015, s. 35.
104 Zob. RDC 2015, s. 35–36.
105 RK 2015, rozdział II: Rodzina, rodzicielstwo, wychowanie, nr 62–64.
106 Zob. RK 2015 nr 62.
107 Zob. RK 2015 nr 62.
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na korzyści. Stwierdza się również, że kwestie ekonomiczne oraz 
problemy wychowawcze mają często negatywny wpływ na decyzję 
posiadania większej liczby potomstwa. Te i inne czynniki – na co 
szczególnie zwracano w dyskusjach uwagę – osłabiają więzi mię-
dzy poszczególnymi pokoleniami i nie najlepiej rokują na przy-
szłość. Jednak – jak ostrzegano – nie można dopuścić do tego, 
aby owe ujemne tendencje i okoliczności miały determinujący 
wpływ na przyszłe losy pokoleń. Pilne staje się zatem poważ-
niejsze wsłuchiwanie się w głosy osób zainteresowanych dziedzi-
ną życia rodzinnego oraz podjęcie głębszej refleksji nad prawdą 
i pięknem życia, które domaga się bezwarunkowej akceptacji.

W związku z tym postuluje się wprowadzenie form i sposobów 
aktywniejszego zainteresowania tą problematyką, gdyż zajmuje 
ona szczególne miejsce w dokumentach Magisterium Kościoła. 
Temu uaktywnieniu w zakresie dostarczenia pełniejszej infor-
macji winna towarzyszyć odpowiednio zorganizowana pomoc: 
przez przygotowanie kadry specjalistów w dziedzinie bioetyki 
oraz dostarczenie innych środków, dzięki którym rzeczywiście 
można by efektywnie towarzyszyć nupturientom w procesie przy-
gotowania się do zawarcia przez nich związku małżeńskiego108. 
Dlatego – jak zaznaczono – kluczowym zadaniem, jakie jawi się 
w związku z prawem i powinnością małżonków w procesie prze-
kazywania życia, winno być przede wszystkim pogłębienie ich 
świadomości odpowiedzialności za realizację tej doniosłej misji 
(por. Rdz 1, 27–28). Konkretnie chodzi o to, aby oboje: mężczyzna 
i kobieta osiągnęli pełną świadomość tego, że to sam Stwórca czy-
ni ich współuczestnikami aktu stwórczego; uczestnikami Jego mi-
łości, powierzając im odpowiedzialność za przyszłość ludzkości; 
włączając ich bezpośrednio w proces przekazywania ludzkiego 

108 Zob. RK 2015 nr 62.
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życia109. Będąc otwartymi na życie, małżonkowie (tu Relacja 
końcowa odwołuje się wprost do wskazań konstytucji Gaudium 
et spes) powinni wyrobić sobie, po wzajemnych konsultacjach, 
słuszny pogląd w tej sprawie, uwzględniając: własne dobro, dobro 
dzieci już urodzonych czy przewidywanych, biorąc przy tym pod 
uwagę warunki czasu oraz sytuacji życiowej, a następnie dobro 
wspólnoty rodzinnej oraz sytuację doczesnej społeczności i Ko-
ścioła (GS nr 50; VS nr 54–64)110. Tak więc uwzględniając powyższe 
motywy i racje oraz aktualną sytuację życiową, w jakiej się znajdu-
ją, powinni podjąć dojrzałą decyzję w sprawie odpowiedzialnego 
przyjęcia potomstwa.

Omawiając te zagadnienia, autor Relacji odsyła do wskazań 
encykliki Humanae vitae (nr 10–14) oraz do adhortacji Familiaris 
consortio (nr 14, 28–35)111. Natomiast mając na uwadze nieprzyja-
zne nastawienie pewnych osób do posiadania dzieci, doradza się, 
aby tym bardziej zachęcano młode pary małżeńskie do wzbudze-
nia w sobie pragnienia potomstwa112. Kościół zaś, mając do dys-
pozycji liczne instytucje, pełni w ramach zasady pomocniczości 
posługę w dziedzinie wychowania dzieci, przyczyniając się do bu-
dowy społeczności ludzkiej opartej na wierze, która leży u pod-
staw prawdziwej wspólnoty, na miarę ich duchowych potrzeb. 
Szczególną rolę w tym dziele należy przyznać właściwej atmosfe-
rze, mającej sprzyjać wychowaniu nowego pokolenia dzieci, przez 
współdziałanie między sobą parafii, rodziców i rodzin113.

Tak więc to wszystko, co powiedziano na temat postawy nace-
chowanej poczuciem rodzicielskiej odpowiedzialności wymaga – 
jak się postuluje – odpowiedniej formacji sumienia, które zgodnie 

109 Zob. RK 2015 nr 63.
110 Zob. RK 2015 nr 63.
111 Zob. RK 2015 nr 63.
112 Zob. RK 2015 nr 63.
113 Zob. RK 2015 nr 63.
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z definicją Soboru Watykańskiego II jest: „najtajniejszym ośrod-
kiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam na sam 
z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa” (GS nr 16). 
To właśnie dzięki niemu – podkreślono – małżonkowie, wsłu-
chując się w głos Boga i w Jego przykazania (por. Rz 2, 15) oraz 
wspierając się duchowo, podejmują wewnętrznie wolną od su-
biektywizmu decyzję, chroniąc się tym samym przed arbitral-
nymi sugestiami i wpływami mód (tendencji) swego otoczenia114. 
W związku z powyższym Kościół, kierując się zasadą godności 
człowieka, stanowczo odrzuca arbitralne interwencje państwa 
na rzecz antykoncepcji, sterylizacji czy aborcji, zachęca natomiast 
do stosowania metod uwzględniających „naturalny rytm płodno-
ści” (HV nr 11). Tak więc winno się stwarzać klimat dla szczerego 
wzajemnego oddania się sobie małżonków, co przyczynia się także 
do powstania korzystnej atmosfery w zakresie wychowania do au-
tentycznej wolności (KKK nr 2370)115.

Podsumowując ten doniosły w swym przesłaniu fragment 
Relacji końcowej pod tytułem: Rodzicielska odpowiedzialność 
(La responsabilità generativa), stwierdza się oczywistość faktu, 
że dzieci są cudownym darem Boga i prawdziwą radością dla ro-
dziców i Kościoła. Dzięki nim bowiem Pan odnawia świat116.

4. Wychowanie jako wyzwanie dla rodzin  
oraz ich rola w ewangelizacji
Misją i zadaniem bezpośrednio i ściśle wynikającym z faktu zro-
dzenia potomstwa jest jego wychowanie (kan. 1055 § 1)117. Mając 

114 Zob. RK 2015 nr 63.
115 Zob. RK 2015 nr 63.
116 Zob. RK 2015 nr 63, po włosku: „Va evidenziato sempre che i figli sono mera-

viglioso dono di Dio, una gioia peri genitori e per la Chiesa. Attraverso di essi il Si-
gnore rinnowa il mondo”.

117 Zob. GS nr 50; FC nr 36–37.

Część 1: Powołanie i misja rodziny… 63



zaś swoje źródło i zakorzenienie w naturze człowieka, jawi się ono 
samym rodzicom jako pierwsze i najpoważniejsze wśród innych 
obowiązków i praw (kan. 1136), wymagając od nich należytego 
i właściwego ich wypełnienia. W praktyce oznacza to, że rodzice 
są pierwszymi i w zasadzie niezastępowalnymi wychowawcami 
swoich dzieci118, co także – jak uczy doświadczenie – dobitnie wy-
raża słynna maksyma: „educatio est continua generatio”. A jednak: 
czy sformułowanie powyższego tytułu, Wyzwanie, jakim jest wy-
chowanie…, nie wskazuje na to, że istnieją w tej dziedzinie poważ-
ne pod tym względem niedomogi? Istotnie, jak czytamy w tekście 
Lineamenta synodu: „Jednym z podstawowych wyzwań, przed ja-
kim stają dziś rodziny, jest niewątpliwie wychowanie, które stało 
się jeszcze trudniejsze i bardziej złożone ze względu na aktual-
ną rzeczywistość kulturową oraz wielki wpływ mediów”119. Czy 
jednak rzeczywistość kulturowa, a w jej ramach wielki wpływ 
mediów, miałyby tak dominującą siłę, aby oddziaływać w spo-
sób determinujący na mentalność współczesnych? Czy wobec 
tego narzucającego się pytania nie należy zadać innego pytania, 
mianowicie: czy rodzina, zwłaszcza chrześcijańska – budowana 
na wartościach płynących z Boskiego objawienia i czerpiąca swoją 
siłę i inspirację z sakramentalnego życia Kościoła – miałaby ustę-
pować na rzecz lansowanych ideologii, które bezprawnie zmie-
rzają do jej zawłaszczenia?

Następujący po powyższych pytaniach tekst nie rozwija 
aspektu roli mediów, lecz przechodzi do zagadnienia wymogu 
należnego szacunku dla rodzin, które budują swoją wspólnotę 
na określonym systemie wartości, zgodnie z własnymi przekona-
niami. Jak czytamy: „Trzeba w należyty sposób uwzględnić wymo-
gi i oczekiwania rodzin, które potrafią być w codziennym życiu 

118 Zob. GE nr 3.
119 Lineamenta 2014 nr 60.
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środowiskiem wzrastania, konkretnego i zasadniczego przekazy-
wania cnót, które nadają właściwy kształt egzystencji”120. W ten 
oto sposób uzasadniono autonomiczne prawo rodziny w zakresie 
wychowania, które winno się dokonywać – jak podkreślono – w at-
mosferze wolności, zgodnie z jej własnymi przekonaniami121. Jako 
że dziedzina wychowania jest również domeną Kościoła, czemu 
Sobór Watykański II poświęcił wiele uwagi122, przypomniano, 
że „Kościół odgrywa szczególnie cenną rolę, wspierając rodziny: 
począwszy od inicjacji chrześcijańskiej, za pośrednictwem przyj-
mujących wspólnot”123. Idzie tu – czego dokument Lineamenta 
nie wymienia – o różnego rodzaje osoby i instytucje, które winny 
współpracować z rodzinami w procesie formacji dzieci i młodzie-
ży, w perspektywie realizacji ich powołania124. A zatem obecny 
synod – jak podkreślono w Lineamenta – nie tylko potwierdza 
istotną rolę rodziny, tak w przeszłości, jak i współcześnie, w kwe-
stii formacji i wychowania potomstwa, lecz na nowo przypomina 
o prawie i roli Kościoła w dziele wychowania.

Albowiem – jak to sformułowano – „Od niego [od Kościoła] 
oczekuje się dzisiaj, jeszcze bardziej niż w przeszłości, by w sytu-
acjach zarówno trudnych, jak i w zwyczajnych, wspierał rodziców 
w ich zadaniu wychowania, towarzysząc dzieciom, nastolatkom 
i młodzieży w dorastaniu, w formie zindywidualizowanej metody, 
pozwalającej uświadomić pełny sens życia i pobudzać do wyborów 
i brania odpowiedzialności, przeżywanych w świetle Ewangelii”125. 
W naszych czasach istnieje zatem – co wyraźnie wynika z tekstu 

120 Lineamenta 2014 nr 60.
121 Zob. Lineamenta 2014 nr 60.
122 Np. GE.
123 Lineamenta 2014 nr 61.
124 Por. FC nr 66–67; Ojciec Święty Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apo-

stolska Verbum Domini, Kraków 2010, nr 85; zob. kan. 1063.
125 Lineamenta 2014 nr 61. 
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Lineamenta – pilna i nagląca potrzeba, czy wręcz konieczność, 
współpracy rodziców z Kościołem, i vice versa: Kościoła z rodzica-
mi, na różnych poziomach formacji i wychowania dzieci i młodzie-
ży. Akapit ten kończy swego rodzaju apel, wzywający do pełnego 
ufności zawierzenia Maryi, która w swojej delikatności, miłosier-
dziu i matczynej wrażliwości może zaspokoić głód ludzkości i ży-
cia, dlatego to do niej zwracają się rodziny i lud chrześcijański. 
Stąd duszpasterstwo i pobożność maryjna – jak zaakcentowano – 
są właściwym punktem wyjścia w głoszeniu Ewangelii rodziny126.

Warto zauważyć, że zagadnieniom edukacji i wychowania 
(z uwzględnieniem wyzwań), przy szczególnym zaangażowaniu 
w proces ewangelizacji rodziny, synod poświęcił stosunkowo dużo 
miejsca, co znalazło swoje szczególne odzwierciedlenie już w toku 
debat, o czym szeroko informował w swej Relacji kard. P. Erdő127. 
Już w pierwszym zdaniu relator stwierdzał, że troska pasterzy 
i wiernych o młode pokolenie powinna znaleźć swój szczególny 
wyraz w formacji małżonków128. W procesie formacji – podkreślił – 
należy uwzględnić odpowiednio do wieku różne jej fazy: począw-
szy od ogólnej formacji młodych, ze szczególnym uwzględnieniem 
rozwoju życia afektywnego, aby następnie przejść przez etap przy-
gotowania bliższego, aż do zawarcia małżeństwa, przy specjalnym 
wsparciu w sytuacjach trudnych, tak aby rodzina stanowiła dla 
nich wzór autentycznej szkoły prawdziwego humanizmu, ży-
cia społecznego i kościelnego, nacechowanych stylem świętości  

126 Zob. Lineamenta 2014 nr 61, po włosku: „[…] Maria, nella sua tenerezza, mi-
sericordia, sensibilita materna può nutrire la fame di umanità e vita, per cui viene 
invocata dalle famiglie e dal popolo cristiano. La pastorale e una devozione mariana 
sono un punto di partenza opportuno per annunziare il Vangelo della famiglia”.

127 RAD 2014 nr 2. Il Vangelo della famiglia e la pastorale familiare, a. La sfida 
educativa della famiglia: scuola di umanitá, socialità, ecclesialità e santità.

128 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famiglia: scuola di umanitá, 
socialità, ecclesialità e santità.
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życia. Rodzina bowiem jest „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, 
dzięki której rozwija się i wzrasta osoba ludzka (GS nr 52). Dzięki 
zaś relacjom, jakich wymaga od małżonków ich związek, rodzą się 
właściwe więzi między nimi jako rodzicami a ich dziećmi129. Ro-
dzina jest także szkołą humanizmu, która przyczynia się do roz-
woju osoby, jej zdolności i dyspozycji do życia w społeczeństwie 
oraz do aktywnego wkładu w rozwój danej społeczności (por. 
FC nr 15 i 37). Analogicznie do opisanego procesu rodzina jest tak-
że – wg wyrażenia relatora – intymnym ośrodkiem życia kościelne-
go: funkcjonuje bowiem na sposób łona matki (wł. grembo di vita 
ecclesiale), kształtuje do życia we wspólnocie Kościoła, usposabia 
do przyjęcia roli aktywnego członka Kościoła (por. FC nr 48 i 50). 
Rodzina jest również szkołą uświęcenia, w której winien dokony-
wać się proces dojrzewania do osiągania przez małżonków świę-
tości (GS nr 48 i FC nr 56 i 59). W ten oto sposób, naucza Kościół, 
ukazuje ona swoje wartość i piękno. Kościół – jak podkreślono – 
tym samym oddaje szczególną usługę światu, który spodziewa się 
i oczekuje od niego światła nadziei130.

Różnorodność zagadnień, które szczególnie uwydatniał syno-
dalny dokument Instrumentum laboris 2014, pokazuje, jak w ze-
stawieniu z kontekstem społeczno-kulturowym jawi się wymóg 
potrzeby większego zrozumienia rzeczywistości rodziny. Ponie-
waż zarówno małżeństwo, jak i rodzina stanowią w dziedzictwie 
kultury ludzkości dobra o charakterze pierwotnym i podsta-
wowym, winny być należycie promowane i, jeśli zachodzi taka 
konieczność, bronione oraz chronione131. Po tych istotnych konsta-
tacjach i postulatach uznano, że winno nastąpić upowszechnienie 

129 Zob. GS nr 49; FC nr 11.
130 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famigia: scuola di umanità, so-

cialitá, ecclesialità e santitá.
131 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famigia: scuola di umanità, so-

cialitá, ecclesialità e santitá.

Część 1: Powołanie i misja rodziny… 67



określonych zasad. A ponieważ – jak się stwierdza – większość 
ludzi poszukuje szczęścia nie gdzie indziej, lecz właśnie w trwa-
łym związku między mężczyzną i kobietą wraz ze zrodzonymi 
przez nich dziećmi, to pomimo iż współczesna rodzina napoty-
ka na liczne trudności, nie stanowi to wystarczającego powodu, 
by młodzi mieli szukać innego modelu życia niż ten, jaki prezen-
tuje rodzina. Na ten właśnie fakt wskazuje i tego dowodzi świadec-
two licznych chrześcijańskich małżeństw i rodzin; w tym właśnie 
doświadcza upragnionego szczęścia. Wniosek: nie można tracić 
z oczu wspomnianych pozytywnych świadectw, mimo istnienia 
sytuacji trudnych i nieprawidłowych132.

Tak oto w kontekście powyższych stwierdzeń Relatio ante di-
sceptationem kreśli wiele obiecującą perspektywę, mając na uwa-
dze fakt, że katolicy posiadają w materii małżeństwa poważne 
doświadczenia i zasób wiadomości opartych na nauce Nowego 
Testamentu oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jednak – jak 
odnotowano – występują u nich także poważne braki w wiedzy z za-
kresu nauczania Magisterium Kościoła, a nadto – co nie może nie 
niepokoić – nie wszystko, czego się naucza, spotyka się z ich strony 
z należytym uznaniem133. Nie znaczy to jednak – jak odnotowano – 
że doktryna w zasadniczych kwestiach jest kwestionowana przez 
większość wiernych i teologów. Należy raczej zauważyć – na co 
również zwraca się uwagę – że nauczanie Soboru Watykańskiego II, 
a szczególnie konstytucji Gaudium et spes (nr 47–52), przedsta-
wione w streszczonej formie w Instrumentum laboris 2014, znaj-
duje uznanie oraz swój praktyczny wyraz w postępowaniu. Idzie 
tu szczególnie o akceptację nierozerwalności oraz sakramentalno-
ści małżeństwa między ochrzczonymi i – co ważne – nie kwestionuje 

132 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famigia: scuola di umanità, so-
cialitá, ecclesialità e santitá.

133 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famigia: scuola di umanità, so-
cialitá, ecclesialità e santitá.
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się zasady nierozerwalności jako takiej. Nie jest ona kontestowana 
także przez tych, którym się nie powiodło i którzy chcieliby roz-
począć „na nowo”. Oznacza to, że kwestie praktyczne, które nale-
ży podjąć, są równie ważne jak prawdy wiary134. Spośród trudnych 
kwestii i problemów, które jawią się jako szczególne wyzwania dla 
Kościoła, nie sposób obejść się – wnioskowano – bez radykalnej 
odnowy chrześcijańskiego życia, zgodnie z zasadami „nowej ewan-
gelizacji”, tak usilnie zalecanej przez ostatnich papieży, na pla-
nie której pierwszym celem jej działalności winna być rodzina135.

Zaprezentowane konstatacje – jak stwierdzał relator – nie 
mogą wszakże stwarzać wrażenia swego rodzaju katastrofizmu 
czy rezygnacji. Istnieje bowiem wielkie dziedzictwo żywej wia-
ry, stanowiącej punkt wyjścia dla synodalnego zebrania, która 
dzięki gruntownej refleksji winna przeniknąć świadomość wier-
nych, prowadząc do pogłębionej katechezy nad małżeństwem 
i rodziną136. Na bazie tak pogłębionego przeświadczenia możliwa 
jest refleksja także nad misyjnymi zadaniami chrześcijańskich 
rodzin, nad sposobami rozwiązywania trudnych problemów137. 
Wobec wspomnianych trudności nasuwa się pewna sugestia, aby 

134 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famigia: scuola di umanità, so-
cialitá, ecclesialità e santitá.

135 Zob. List apostolski Novo millennio ineunte…, dz. cyt., nr 40, s. 36. Uważne 
spojrzenie na pontyfikat papieża Franciszka pozwala zauważyć, iż jednym z powo-
dów zwołania przez niego synodu była i jest troska nie tylko o przygotowanie mło-
dych do właściwego wyboru drogi życia, do trafnego rozpoznania powołania, lecz 
także o edukację i formację w obrębie małżeństwa i rodziny. W tym tak ważnym 
dziele winno się stosować – do czego wielokrotnie nawiązuje obecny synod – me-
todę nowej ewangelizacji. Wymaga ona odnowy życia rodzinnego, jeśli istotnie 
ma nastąpić prawdziwe odrodzenie, nowa wiosna w Kościele, której tak bardzo pra-
gnął Jan Paweł II i do której prowadził jego pontyfikat.

136 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famiglia: scuola della umanità, 
socialitá, ecclesialità e santitá.

137 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famiglia: scuola della umanità, 
socialitá, ecclesialità e santitá.
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wychodząc z ogólnych przesłanek wiary, prześledzić i zbadać 
obiektywne trudności w społeczeństwie, uwydatniając trudno-
ści społeczne i kulturalne, które aktualnie oddziałują na życie 
małżeńskie i rodzinne138. Zdaniem relatora chodzi jednak nie tyle 
o prześledzenie życia poszczególnych jednostek, o indywidual-
ną etykę poszczególnych osób, ile raczej o dostrzeżenie struktur 
grzechu, nieprzyjaznych rodzinie139, u podłoża których znajdują 
się elementy nierówności i niesprawiedliwości, będących z jednej 
strony przyczyną konsumizmu, a z drugiej powodujących wzrost 
obszarów ubóstwa140. Dla ojców synodalnych nie ulega wątpliwo-
ści, że gwałtowne zmiany kulturowe nie pozostają bez wpływu 
na sytuację rodzin. Te zaś, pozostając pod presją wspomnianych 
procesów, łatwo narażają się na utratę swej tradycyjnej tożsamości. 
A jednak – jak to określono nowym pojęciem – nowa kultura141 
rodziny może być punktem wyjścia dla odnowionej ludzkiej cy-
wilizacji142. W podpunkcie zatytułowanym Trwałość i wyrazistość 
formacyjnego procesu143, opisując z jednej strony niepewność, 
jaka towarzyszy wielu młodym w ich spojrzeniu na małżeństwo, 
stwierdzano, że daje się także zauważyć, choć niejasno, odczu-
walne pragnienie przezwyciężenia obaw dotyczących przyjęcia 
i zaakceptowania ich przez wspólnotę144.

138 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famiglia: scuola della umanità, 
socialitá, ecclesialità e santitá.

139 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famiglia: scuola della umanità, 
socialitá, ecclesialità e santitá.

140 Zob. RAD 2014 nr 2a. La sfida educativa della famiglia: scuola della umanità, 
socialitá, ecclesialità e santitá.

141 Podkreślenie moje [J. K.].
142 Zob. RAD 2014 nr 2a, po włosku: „Una nuova cultura della famiglia può essre 

il punto di partenza per una rinnovata civiltà umana”. 
143 RAD 2014 nr 2. Il Vangelo della famiglia e la pastorale familiare, b. Solidità 

e chiarezza nei percorsi formativi. 
144 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nei percorsi formativi.
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Pragnienie rodziny, które młodzi noszą w swoim sercu, wy-
maga umocnienia i potwierdzenia w formie solidnej katechezy, 
która byłaby dla nich także zaproszeniem do wejścia we wspól-
notę rodzin wierzących. Tego rodzaju wspólnoty – jak stwierdzo-
no – są obecne w licznych parafiach w świecie, będąc dla innych 
znakiem zachęty i odwagi w naszych czasach145. W ten sposób – 
postulowano – należy towarzyszyć nupturientom w zdobywa-
niu przez nich głębszej świadomości tego, czym jest w zamyśle 
Stwórcy małżeństwo. Należy zatem przypominać, że jest ono 
przymierzem między ochrzczonymi obdarzonymi sakramentalną 
godnością (kan. 1055 §§ 1–2)146. Trzeba zwłaszcza wskazać na jego 
istotne elementy i przymioty (jedność, wierność, kreatywna zdol-
ność)147. I co istotne, jak to podkreślono: w tym ujęciu nie są one 
(owe istotne elementy) jedynie zwykłymi wymaganiami, lecz tego 
rodzaju wymogami, że wykluczone pozytywnym aktem woli po-
wodują nieważność małżeństwa. Owszem, osobista wiara spra-
wia, że dzięki niej następuje przyjęcie sakramentalnej łaski, która 
umacnia małżeństwo chrześcijańskie w procesie odpowiedzialnej 
realizacji jego istotnych przymiotów148. Bywa także, że pod wpły-
wem dominującej kultury pewien odsetek osób rezerwuje sobie 
tak zwane „prawo” do niedochowywania małżeńskiej wierności, 
do rozwodu oraz do ponownego zawarcia związku w przypadku 
załamania się małżeństwa, czy wreszcie do braku pozytywnego 
otwarcia się na życie149. Natomiast – co jest oczywiste – w pełni 

145 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nei percorsi formativi.
146 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nei percorsi formativi.
147 Wymienione w tekście, ujęte w nawias elementy i przymioty: unicità, fedeltà, 

fecondità, oddane przez autora w tłumaczeniu jako jedność, wierność i kreatywna 
zdolność, odbiegają – poza jednością – od tych, które tradycyjnie kościelne prawo 
określa pojęciami: unitas, indissolubilitas (CIC, can. 1056) – (jedność, nierozerwal-
ność).

148 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nel percorsi formativi.
149 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nel percorsi formativi.
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odważne przyjęcie odpowiedzialności jest wyraźnym znakiem 
osobistego wyboru wiary, bez której sakrament, jakkolwiek waż-
ny, nie jest owocny. Małżeństwo bowiem, będąc aktem interper-
sonalnym, jest również związkiem duchowym, a także instytucją 
o charakterze społecznym150.

Dalszy fragment tego bloku zagadnień, pod referowanym tytu-
łem151, pogłębiając powyższe uwagi i refleksje, prowadzi do nastę-
pującego stwierdzenia: W ciągu wieków Kościół, strzegąc prawdy 
o człowieku, także w formie norm prawnych, dawał wyraz woli 
gwarantowania tego, aby podjęte w sposób wolny zobowiązanie, 
przyjęte w sposób świadomy w akcie wyrażonej zgody, nie mogło 
być równoważne z jakimkolwiek innym podjętym aktem152. Wyra-
żona tu konkluzja zwieńcza ostatnie zdanie tego bloku zagadnień, 
mówiąc, że wysiłek pastoralny Kościoła, który polega na towarzy-
szeniu narzeczonym zmierzającym do małżeństwa, winien się cie-
szyć najwyższym uznaniem i uwagą, aby ukazać walor i piękno 
stałości małżeńskiego związku153. Analizowany zespół problemów 
w sformułowanym wyżej tytule: Wyzwanie, jakim jest wychowa-
nie, i rola rodziny w ewangelizacji – nietrudno zauważyć – składa 
się z dwóch zagadnień, z których pierwszy: Wyzwanie, jakim jest 
wychowanie, zawiera szerokie spektrum kwestii, które synod pra-
gnie podjąć i ukazać rozwiązania w duchu Ewangelii i przy użyciu 
metody ewangelizacyjnej. Innymi słowy, należy dołożyć wszel-
kich starań, aby rodzina była pierwszym środowiskiem niesienia 
Dobrej Nowiny, co tak wymownie wyrażają słowa św. Jana Paw-
ła II: „rodzino, «stań się» tym, czym «jesteś»”154. Oto dlaczego – 
jak można wnioskować – kolejny podtytuł problematyki Relatio 

150 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nel percorsi formativi.
151 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nel percorsi formativi.
152 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nel percorsi formativi.
153 Zob. RAD 2014 nr 2b. Solidità e chiarezza nel percorsi formativi.
154 FC nr 17; LG nr 35; KKK nr 905; kan. 226 § 1–2.
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ante disceptationem określono znamiennym stwierdzeniem, który 
równocześnie zawiera swego rodzaju wskazanie i wezwanie: c) Ro-
dzina promotorem ewangelizacji155.

Pod tak sformułowanym stwierdzeniem, które wnosiło akcenty 
nowej ewangelizacji, poszerzał się oryginalny zakres powołania, 
funkcji i roli rodziny, jako ewangelizacyjnego podmiotu, czerpiące-
go u swego źródła nie tylko misję, lecz także środki wychowania156. 
Zgodnie z zamysłem Stwórcy rodzina, będąc głównym ośrodkiem 
i czynnikiem wychowania, stawała się wzorcem i modelem wyż-
szych form organizacyjnych i instytucjonalnych w procesie forma-
cji i wychowania157. Pierwsze zdanie Relatio ante disceptationem 
pod znamiennym podtytułem Rodzina promotorem ewangelizacji 
wprowadziło istotnie nowe akcenty, ukazujące rodzinę jako ten 
wyjątkowy zespół osób w Kościele, który ze względu na szczególną 
powinność, jaka na nim spoczywa, jest nie tylko zdolny, lecz wręcz 
predestynowany do przekazu wiary i świadectwa158, zwłaszcza 
względem potomstwa. Rodzina – jak podkreślono – nawiązując 
do klasycznego jej miana, nadanego na Soborze Watykańskim II159, 
będąc żywotną komórką społeczeństwa, jawi się jako komórka 
parafialnej wspólnoty160. Owa żywotność – o jakiej mówi sobór – 
co w sposób pogłębiony przedstawiał relator: znajduje odzwier-
ciedlenie w życiu licznych parafii w różnych krajach, w formie 
różnorodnych inicjatyw praktycznie realizowanych na wspólnych 

155 RAD 2014 nr 2. Il Vangelo della famiglia e la pastorale familiare, c. La famiglia 
come protagonista dell’evangeizzazione.

156 Zob. Rdz 1, 27–28.
157 Por. M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986, s. 99–114; 

A. Tosato, Il matrimonio nel giudaismo antico e nel Nuovo Testamento, Roma 1976, 
s. 49–64; Rodzina w wielkich religiach świata, red. Z. J. Kijas, Kraków 1999; J. Wi-
niarz, Prawo rodzinne, Warszawa 19969, s. 13–15.

158 Zob. RAD 2014 nr 2c. La famiglia come protagonista dell’evangelizzione.
159 Zob. AA nr 11. 
160 Zob. RAD 2014 nr 2c. La famiglia come protagonista dell’evangelizzione.
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zebraniach. Na spotkaniach tych rodziny oddają się przede wszyst-
kim: modlitwie; studiują i pogłębiają wiedzę z Katechizmu; czyta-
jąc Pismo Święte, omawiają problemy życia wspólnotowego: jego 
walory i trudności, zwłaszcza z zakresu wychowania, poszukując 
właściwych rozwiązań oraz świadcząc sobie wzajemną pomoc, 
w czym niemałą rolę pełni przynależność do różnych instytucji, 
na przykład do Caritasu. W licznych przypadkach – jak wspo-
mniano – mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zgłaszają 
swoją gotowość w przygotowaniu sposobiących się do zawarcia 
małżeństwa, dzięki czemu poszerza się krąg osób zaprzyjaźnio-
nych, co także sprzyja konsolidacji oraz umacnianiu się wspólno-
ty. Co więcej – kontynuował relator – to wszystko przyczynia się 
do powstania grup młodych matek wraz ze swoimi pociechami, 
które nawiązują przyjazne kontakty także z niewierzącymi, da-
jąc w ten sposób początek nowej formie misyjnego oddziaływania 
w Kościele. Z kolei nowo powstające grupy dają początek różnym 
nowym wspólnotom, które okazują pomoc parom w sytuacjach 
kryzysowych lub towarzyszą osobom potrzebującym, między 
innymi, psychologicznego wsparcia161. Mając na uwadze donio-
słość opisywanych przez relatora obserwacji, warto przyłączyć się 
do wysuwanego wniosku, aby promować, a następnie wspierać 
proponowane wyżej inicjatywy w całym Kościele162. Byłoby jednak 
rzeczą korzystniejszą, gdyby tak sformułowany postulat wyrażono 
w formie bardziej zobowiązującej163.

W uwagach do powyższych kwestii, które prezentowała kolejna 
Relacja kard. P. Erdő164, uznano, że wyzwaniem urastającym do 
rangi sprawy fundamentalnej, przed którym stoją dzisiaj rodziny, 

161 Zob. RAD 2014 nr 2c. La famiglia come protagonista dell’evangelizzione.
162 Zob. RAD 2014 nr 2c. La famiglia come protagonista dell’evangelizzione.
163 W oryginalnej wersji tekstu Relacji zapisano: „Sembra importante di promu-

overe e diffondere queste iniziative per tutta la Chiesa”.
164 RPD 2014 nr 56.
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jest zadanie wychowania. Przy czym sprawa wychowania – jak 
podkreślano – staje się tym bardziej pilna i wymagająca, że trze-
ba, mając na względzie problemy współczesności, stawić czoła 
trudnościom, które wiążą się ściśle z kulturowymi realiami na-
szego czasu.

Dlatego rodzina, na której spoczywa – jako pierwsze i podsta-
wowe – zadanie wychowania, stając przed złożonymi wyzwaniami, 
musi być zdolna do dawania na co dzień świadectwa wzrostu i roz-
woju, zgodnie z jej siłą egzystencjalnego „przebicia”165. W nowej 
i złożonej kulturowo sytuacji wzrasta również – co usilnie podkre-
śla Relacja – nieoceniona rola Kościoła, który od początku towa-
rzyszy rodzinie, korzystając także z aktywnej obecności innych 
wspólnot166. Co więcej: to właśnie od Kościoła dzisiaj bardziej niż 
kiedykolwiek wymaga się, aby w nowo powstałych warunkach, jak 
i w zwyczajnych sytuacjach, wspierał rodziców w dziele wycho-
wania; aby towarzyszył dzieciom i młodzieży w procesie dojrze-
wania i dorastaniu do ich przyszłych zadań, w świetle wymagań 
Ewangelii167.

Relacja abp. U. Laurenta, podsumowując wypowiedzi licz-
nych ojców synodu w ramach dyskusji zespołów (circuli minores) 
w kwestii edukacji potomstwa, podkreślała fakt, że dziedzina wy-
chowania od zawsze stanowiła szczególną domenę troski rodzi-
ców, w czym – jak przypomniał relator – rodzice zawsze cieszyli się 
szczególnym wsparciem ze strony Kościoła. Tym bardziej w obec-
nych czasach, znaczonych nowymi wyzwaniami, wychowanie 
to winno przyjąć odpowiedni kształt oraz być realizowane z uwagą 
i starannością168. Nie można też zapomnieć – zauważył relator – jak 
palące, w związku z wychowaniem, są problemy imigrantów oraz 

165 Zob. RPD 2014 nr 56.
166 Zob. RPD 2014 nr 57.
167 Zob. RPD 2014 nr 57.
168 Zob. RDC 2015c, Circulus Gallicus „A”.
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sytuacje rodzin w krajach, gdzie nie przestrzega się podstawowych 
wolności i praw osoby ludzkiej169. Inny z relatorów, abp P. A. Duro-
cher, po przedstawieniu różnorodnych obserwacji ojców z grupy, 
którą reprezentował; wskazując na różne metody rozwiązywania 
trudnych problemów współczesności, stwierdził: iż trzeba rozpo-
cząć – jak to wyraził – od nas samych, aby w sposób właściwy 
wyjść naprzeciw rodziny; zwłaszcza względem rodzin najbardziej 
zagubionych. Trzeba – kontynuował – aby Kościół nawiązał nowy 
dialog z rodzinami, idąc zwłaszcza tam, gdzie spotyka się rodziny 
przeżywające liczne problemy i trudności170.

Kolejny relator abp J. E. Kurtz postulował, aby rodziny ugrunto-
wane w wierze chrześcijańskiego życia, tworzyły solidne ośrodki 
ewangelizacji: zarówno w relacjach między swymi członkami, jak 
również w stosunku do innych rodzin171. Innym aspektem, który 
relator uważał za istotny w procesie formacji każdej rodziny, jest 
uświadomienie potrzeby ścisłego związku między wiarą a kultu-
rą, dla której wiara winna być czynnikiem inspirującym. Każda 
rodzina – jak podkreślał – będąc socjologicznym faktem, zako-
rzeniona jest w jakiejś kulturze, stąd na rodzinie chrześcijańskiej 
spoczywa odpowiedzialność za składanie świadectwa inspirowa-
nego duchem Ewangelii. W związku z tym Kościół winien także 
domagać się od rządzących zagwarantowania wolności religijnej, 
co nie może się ograniczać tylko do uszanowania kultu, lecz po-
winno wyrażać się w zapewnieniu wolności w sferze sumienia 
oraz wyrażania uczuć religijnych, również w aktywności cywilnej, 
zgodnie z wyznawaną wiarą i misją Kościoła172. W tym kontek-
ście poruszono ponadto kwestię liturgii zawierania małżeństwa, 
która dla zawierających związek małżeński, jak i dla uczestników 

169 Zob. RDC 2015c, Circulus Gallicus „A”.
170 RDC 2015c, Circulus Gallicus „A”.
171 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
172 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
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ślubu ma istotne znaczenie; przy czym – jak zauważono – waż-
nym momentem jest wygłaszana z tej okazji homilia173. Relator 
postulował, aby w pasterskiej działalności zadbano o jasny i ko-
munikatywny przekaz, by nauczanie Kościoła było zrozumiałe 
i mogło dotrzeć do słuchaczy174. Przedmiotem szczególnej troski 
winni być ci wszyscy, którzy przejawiają dobrą wolę, ale także po-
zostali, którzy pozostają daleko od Kościoła175. Zaprezentowane 
uwagi i refleksje relator abp J. E. Kurtz zakończył charakterystycz-
nym wyrażeniem: ufamy, że dokument końcowy nie będzie dzielił, 
skoro jesteśmy biskupami cum Petro et sub Petro. My (jak można 
mniemać, miał na myśli zespół, który reprezentował) potwierdza-
my posłannictwo rodziny; misję jednych względem drugich, dla 
Kościoła i dla świata176.

Obszerna i jednocześnie bogata w treść okazała się kolejna Re-
lacja, autorstwa abp. M. Diarmuida, której już pierwsze zdanie 
wyrażało życzenie, aby końcowy dokument zatytułowano: Relacja 
końcowa Synodu Biskupów o powołaniu i misji rodziny w Kościele 
i we współczesnym świecie przedłożona Jego Świątobliwości pa-
pieżowi Franciszkowi177. Następnie relator podkreślał, że rodzina 
jest nie tylko przedmiotem, lecz źródłem i aktywnym podmiotem 
ewangelizującym; a będąc siłą miłości małżonków, wychowując 
potomstwo do miłości, staje się tym samym formacyjnym zaczy-
nem społeczeństwa. Jej misja i świadectwo ewangelizacyjne winny 
czerpać swoją siłę z sakramentów chrześcijańskiej inicjacji: chrztu, 
bierzmowania i Eucharystii. Natomiast szczególną rolę ewangeli-
zacyjną rodziny winny przejawiać przez uczestnictwo w różnych 

173 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
174 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
175 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
176 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „A”.
177 RDC 2015c, Circulus Anglicus „B”.
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stowarzyszeniach, zorganizowanych wspólnotach i w parafiach178. 
Relację kończyły uwagi na temat związków nieregularnych, dla 
rozważenia których – jak sugerował – ojciec święty, mając na uwa-
dze Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, powinien powołać specjalną 
komisję179.

Kolejna Relacja, autorstwa M. B. Coleridge’a, opisując podob-
ne do poprzedniej Relacji przypadki w globalnej skali Kościoła 
i świata, postulowała, aby dokument końcowy położył szczególny 
akcent na zagadnienie ewangelizacji rodzin przez rodziny. Cho-
dzi tu zwłaszcza o świadectwo rodzin ugruntowanych w wierze 
względem tych, które znajdują się w stanie prób i kryzysu180. Ten 
rodzaj ewangelizacji – jak mówił – winien stanowić centrum mi-
syjne Kościoła względem rodziny181. Relację kończyły pełne troski 
i niepokoju uwagi na temat związków nieregularnych, z wyraźną 
afirmacją dotychczasowej praktyki Kościoła, który odwołuje się 
do wskazań zawartych w nr. 84 adhortacji Familiaris consortio182.

Podobnie relator abp Ch. J. Chaput, referując szeroki wachlarz 
wypowiedzi innej grupy ojców, w końcowej części Relacji stwier-
dził, że wielu z nich dało wyraz szczególnej aprobaty nauczaniu 
adhortacji Familiaris consortio w numerze 84183. Liczni z nich 
wręcz przypominali, że władza kluczy bynajmniej nie daje możli-
wości zmian w tym, co zawiera Objawienie i wiara Kościoła.

Relator ks. M. J. Arroba Conde z kolei przypomniał, że Ko-
ściół winien podejmować starania w celu pogłębiania u wiernych 
świadomości znaczenia wartości przynależności do Kościoła, 
w którym Pan ustawicznie wzywa do wierności otrzymanemu 

178 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „B”.
179 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „B”.
180 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „B”.
181 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „B”.
182 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „B”.
183 Zob. RDC 2015c, Circulus Anglicus „D”.
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powołaniu. W szczególności – jak podkreślał – należy położyć 
nacisk na wychowanie do miłości, wyrażającej się w darze same-
go siebie drugiemu, przy zachowaniu należytej w nowym stanie 
czystości, będącej istotnym kryterium prawdziwej miłości184. Wie-
lu ojców synodu podkreślało konieczność życia zgodnego z pra-
wem moralnym, co zawsze przyczynia się do zachowania zasady 
integralności w wyznawaniu wiary, będącej podstawą kościelnej 
wspólnoty185.

Ważne i doniosłe postulaty zgłaszał w swej Relacji kard. M. Pia-
cenza. Mówiąc o obowiązku ewangelizacji wszystkich wiernych, 
kładł szczególny nacisk na realizację tego obowiązku względem 
rodziny. Jest również rzeczą konieczną – mówił – aby w nauczaniu 
ukazywać pozytywne aspekty cielesności, używając w tej dziedzi-
nie odpowiedniego języka186.

Z kolei relator bp F. G. Brambilla, przypominał, że rodzina nie 
może być tylko przedmiotem pasterskiej troski Kościoła, lecz 
czynnym podmiotem praw i obowiązków w dziele nowej ewan-
gelizacji (por. LG nr 11)187. Obszerna tekstowo Relacja odnosiła się 
także do małżeństw mieszanych, do wolnych związków, rozwo-
dów, separacji, małżeństw cywilnych oraz do ponownych związ-
ków osób rozwiedzionych. Podsumowując, relator zaznaczył, 
że ojcowie domagali się zainteresowania ze strony Kościoła każdą 
z wymienionych kategorii spraw188.

Relator kard. J. L. Lacunza Maestrojuán zgłaszał postulat opra-
cowania szczegółowych programów formacji na temat różnorod-
nych powołań, uwzględniających sytuacje i przypadki szczególnie 
trudne. Podobnie jak poprzedni relator, również on odniósł się 

184 Zob. RDC 2015c, Circulus Italicus „A”.
185 Zob. RDC 2015c, Circulus Italicus „A”.
186 Zob. RDC 2015c, Circulus Italicus „B”.
187 Zob. RDC 2015c, Circulus Italicus „C”.
188 Zob. RDC 2015c, Circulus Italicus „C”.
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zwłaszcza do związków nieregularnych, ze znamienną uwagą: 
że nie wystarczy mówić o miłosierdziu, lecz należy rzetelnie roz-
ważyć każdy konkretny przypadek. W przeciwnym razie – zauwa-
żył – pozostanie tylko wspomnienie o pięknych, lecz bezowocnych 
debatach189.

Z kolei relator abp B. E. Porras Cardozo odnotował nie bez 
poczucia satysfakcji, że wszyscy ojcowie zespołu, których głosy 
referował, byli w zasadzie zgodni w tym, iż w niczym nie można 
zmieniać samej doktryny, natomiast w istotnych kwestiach mał-
żeństwa i rodziny winno się przedłożyć odpowiednie konkretne 
propozycje ojcu świętemu. Z kolei w tym, co się tyczy formacji 
należy wziąć pod uwagę konkretne przypadki i sytuacje w celu 
wypracowania metod i sposobów wzajemnego pasterskiego od-
działywania jednych rodzin względem innych. Z wielką wreszcie 
troską rozważano sytuacje trudnych przypadków, mając na uwa-
dze ducha miłosierdzia, który inspiruje Kościół w jego apostolskiej 
działalności190.

Ostatni z listy relatorów, abp H. Koch, informując o znacznej 
zgodności ojców synodu w kwestii wyzwań wychowania oraz roli 
rodziny w ewangelizacji, ubolewał nad procesami odchodzenia 
od tradycyjnego modelu rodziny oraz nad dewiacjami, które pro-
wadzą do deprecjacji małżeństwa i rodziny. W procesie formacji – 
podkreślił – należy ukazywać, na gruncie wiary, ścisły związek 
między sakramentem chrztu i małżeństwem. Wiele uwagi po-
święcono głębszemu studium małżeństw międzywyznaniowych. 
Stwierdzono, że tego rodzaju małżeństwa także zasługują na mia-
no „Kościoła domowego”, a ich specyficzna misja zasługuje na uwa-
gę i uznanie. Odnosząc się do osób żyjących w nieregularnych 

189 Zob. RDC 2015c, Circulus Hibericus „A”.
190 Zob. RDC 2015c, Circulus Hibericus „B”.
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związkach, Relacja odsyłała do nauki papieża Jana Pawła II w Fa-
miliaris consortio191.

Zakończenie
Podsumowując oceny i wnioski Synodu Biskupów w kwestii wy-
zwań na polu wychowania, z jakimi przyszło się zmierzyć współ-
czesnej rodzinie, Relacja końcowa, jeśli porównać ją z Relacjami 
poszczególnych faz synodu, wnosiła pewne nowe akcenty, które 
ukazywały nie tylko złożoność problematyki w zakresie wychowa-
nia, ale stwarzały nową perspektywę rozwiązań, budząc nadzieję 
na ich pozytywną realizację. Już w pierwszym zdaniu Relacji koń-
cowej w sprawie wychowywania dzieci (L’educazione dei figli) zapi-
sano, że należy ono do fundamentalnych wyzwań, jakie stoją przed 
współczesną rodziną. Ich złożoność w aktualnej rzeczywistości 
kulturowej oraz wielki wpływ mediów na wychowanie wymaga-
ją wszakże – podkreślono – szczególnej troski i zaangażowania192. 
Jeśli zatem wychowanie jest jednym z najważniejszych wyzwań 
rodziny, to zgodnie z jej powołaniem spoczywa na niej bardzo 
poważny obowiązek przekazu wiary i innych duchowych warto-
ści oraz postępowania zgodnego z chrześcijańskim stylem życia. 
Do rodziny należy również troska o stworzenie takich warunków 
i klimatu, które będą sprzyjać odkryciu przez dzieci ich własne-
go powołania. Rodzice winni natomiast dokonać wyboru takiego 
typu wychowania, które pozwoliłoby dzieciom zgodnie z ich pre-
dyspozycjami i przekonaniami zrealizować to powołanie193.

Aby powyższe cele można było efektywnie osiągać – postulo-
wano – należy wspomagać małżonków w pogłębianiu przez nich 
ich wzajemnych relacji, także przy wsparciu ich doświadczeniem 

191 Zob. RDC 2015c, Circulus Germanicus.
192 Zob. RK 2015 nr 66.
193 Zob. RK 2015 nr 67.
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i świadectwem życia ze strony innych wiernych194. Odnotowując 
w różnych krajach liczne pozytywne przykłady właściwych metod 
wychowania, zwrócono uwagę na poważną inwazję mediów – jak 
to określono, lansujących niekorzystne dla wychowania modele. 
Niemniej z drugiej strony wskazano na pozytywne możliwości, 
jakie stwarzają środki społecznego przekazu dla rodziców, którzy 
dzięki nim mogliby aktywnie przyczyniać się do organizowania 
programów w zakresie wychowania. Przypominając, że rodzina 
jest pierwszą szkołą wychowania, zaapelowano do chrześcijań-
skich wspólnot, aby łączyły się z rodzinami we wspólnym wysiłku 
na rzecz rozwoju programów formacji, dzieląc z nimi pozytywne 
doświadczenia w dziedzinie wychowania195.

Jest nadto rzeczą wielkiej wagi – podkreślono – aby rodzice, 
będąc pierwszymi świadkami i nauczycielami wiary, włączali się 
aktywnie w proces przygotowania do przyjęcia przez ich potom-
stwo sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia196. Ukazując 
istotną, w zasadzie niezastąpioną rolę rodziny w dziele wychowa-
nia, autorzy Relacji końcowej przypomnieli o ważnej roli szkoły, 
która ma obowiązek wspierania rodziców w wychowywaniu ich 
dzieci. W szczególności zaś szkoły katolickie, które z tego właśnie 
tytułu, że są katolickie, winny aktywnie uczestniczyć w ewange-
licznej misji Kościoła względem rodziny197.

Wreszcie, niejako zbierając w całość problematykę ewangelizacji 
i wychowania, mówiąc o współdziałaniu szkoły i Kościoła z rodzi-
ną, Relacja końcowa odnosi się szczególnie do sprawy wychowania 
dzieci z rodzin ubogich. Przypominając fakt, że w niektórych re-
gionach świata istnieje niemała liczba rodzin ubogich, stwierdza 
się, że bardzo często szkoły katolickie są jedynymi instytucjami, 

194 Zob. RK 2015 nr 67.
195 Zob. RK 2015 nr 67.
196 Zob. RK 2015 nr 67.
197 Zob. RK 2015 nr 68.
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które wspierają dzieci takich rodzin, a zatem również im przy-
pada szczególna rola przygotowania młodzieży do godnego życia 
w społeczeństwie198. Ten końcowy passus Relacji końcowej stanowi 
swego rodzaju prośbę i apel, jaki został skierowany przez synod 
przede wszystkim do Kościoła i rządów wszystkich narodów, aby 
wspólnymi siłami podjęto wysiłek na rzecz radykalnej zmiany sy-
tuacji wszystkich rodzin w dziedzinie formacji i wychowania, i to 
zwłaszcza rodzin ubogich, nie pozostawiając ich własnemu losowi.

198 Zob. RK 2015 nr 68.
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